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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania są Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

2. INWESTOR 

Inwestorem jest: Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 45-220 Byczyna 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

3.1. Podstawa formalna 

 Umowa z Inwestorem, 

 Wizja lokalna w terenie, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna,  

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500,  

3.2. Podstawa techniczna 

 Projekt Budowlano – Wykonawczy planowanej inwestycji, 

 Wytyczne i literatura techniczna z zakresu budownictwa drogowego. 

3.3. Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1129) 
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II. OPIS TECHNICZNY  

1. STAN PROJEKTOWANY 

1.1. Droga w planie 

Punkt początkowy projektowanego odcinka przyjęto na końcu istniejącej nawierzchni asfaltowej. Jest to km 
0+000,0 projektowanej drogi. Droga na długości 45,0 m posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 4,0 m, 
następnie do km 0+095,2 droga przebiega między garażami i posiada nawierzchnię szerokości 8,0 m.  

1.2. Niweleta drogi 

Niweletę drogi należy dowiązać do istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej, stanowiących drogi boczne do 
drogi projektowanej oraz do wysokości wjazdów do garażów oraz punktu składowania odpadów. Należy 
zachować minimalny spadek podłużny równy 0,3%.  

1.3. Konstrukcja nawierzchni 

Nawierzchnia na jezdni – typ I:  

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm 

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 gr. 2 cm 

 Istniejącą podbudowa 

Nawierzchnia na jezdni – typ II:  

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm 

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (C90/3) gr. 23 cm 

Połączenie międzywarstwowe podbudowy i warstwy ścieralnej wykonać przez skropienie emulsją asfaltową w 
ilości 1,2 kg/m2.  

Połączenie międzywarstwowe warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej wykonać przez skropienie emulsją 
asfaltową w ilości 0,5 kg/m2.  

Jezdni nadać spadek jednostronny poprzeczny o wartości 2%. 

Podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni w korycie należy zagęścić do wskaźnika zgęszczenia Is=1,00. 

W przypadku zlokalizowania gruntów słabonośnych, pod planowaną konstrukcję nawierzchni, należy wykonać 
pełną wymianę takich gruntów na mieszankę niezwiązaną z kruszywa lub grunt niewysadzinowy o  
CBR ≥ 5 %.  

1.4.  Odwodnienie 

Woda opadowa będzie odprowadzana powierzchniowo poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych 
nawierzchni do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej.  

Przewiduje się wykonanie jednej studni rewizyjnych ∅=600 mm z PVC-U oraz dwóch studzienek ściekowych 

∅=425 mm z PVC-U. Wpusty i włazy zaprojektowano z klasy minimum D400. 

Przykanaliki wykonać z rur PVC-U DN160 o minimalnej sztywności SN8 ułożonych na ławie z pospółki 
grubości 10 cm i zasypanych pospółką do wysokości 30 cm. Wykopy zasypać gruntem przepuszczalnym. 
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2021-06-01 Łukasz Dubiel, ....................................................................................................

Kosztorys ofertowy

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach

Nazwa obiektu lub robót: Droga wewnętrzna

Lokalizacja: Biskupice, 46-220 Byczyna

Nazwy i kody CPV: 45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg

Zamawiający: Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

Jednostka opracowująca: Usługi Projektowe i Nadzoru 
Andrzej Mrugała
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Kalkulacja uproszczona

Nr
<-NR->

STWiOR/Kod
indywidualny

<-KOD->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach

1 Roboty przygotowawcze

1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym km 0,107

1.2 D-01.02.04 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni betonowej z wywozem materiału z 
rozbiórki na odległość do 5·km, nawierzchnia gr. max 6·cm m2 150,000

1.3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych,  grubość płyt 12·cm m2 150,000

1.4 D-01.02.04 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 10,000

1.5 D-01.02.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, 
kategoria gruntu III-IV - załadunek i wywóz materiału z rozbiórki m3 22,950

1.5a D-01.02.04 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t - krotność: 4 m3 22,950

2 Odwodnienie

2.1 D-03.02.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, 
kategoria gruntu III-IV m3 18,000

2.1a D-03.02.01 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t- krotność: 4 m3 18,000

2.2 D-03.02.01 Wykonanie studzienki ściekowej fi425 z PVC-U szt 2,000

2.3 D-03.02.01 Wykonanie studzienki rewizyjnej fi600 z PVC-U szt 1,000

2.4 D-03.02.01 Przebudowa studzienki rewizyjnej szt 2,000

2.5 D-03.02.01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10·cm m3 0,180

2.6 D-03.02.01 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm m 3,600

2.7 D-03.02.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV - 
zasypanie wykopów pospółką (30 cm nad rurą) m3 0,864

2.8 D-03.02.01 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25·cm, kategoria gruntu III-IV - 
zasypanie wykopów piaskiem m3 15,000

3 Krawężniki

3.1 D-08.01.01 Rowki pod krawężniki 30x30·cm, grunt kategorii III-IV m 50,500

3.2 D-08.01.01 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem m3 2,525

3.3 D-08.01.01 Krawężniki betonowe, najazdowe 15x22·cm m 50,500

4 Podbudowa

4.1 D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 10·cm - korytowanie pod jezdnię m2 530,000

4.2 D-01.02.04 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV - załadunek i wywóz materiału z korytowania m3 53,000

4.2a D-01.02.04 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 10-15·t- krotność: 4 m3 53,000

4.3 D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (C90/3), tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm m2 530,000

4.3a D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (C90/3), tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm m2 530,000
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Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
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5 Nawierzchnia

5.1 D-05.03.05A Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa 
tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 1,2·kg/m2 m2 665,000

5.2 D-05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16W 35/50, warstwa wiążąca o grubości 
2·cm m2 160,000

5.3 D-05.03.05A Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa 
tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,5·kg/m2 m2 160,000

5.4 D-05.03.05B Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, warstwa ścieralna o grubości 
3·cm m2 665,000

5.4a D-05.03.05B Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości warstwy m2 665,000

6 Roboty wykończeniowe

6.1 D-05.02.01 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15·cm m2 34,100

6.2 D-09.01.01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III m2 120,000

6.3 D-09.01.01 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm m2 120,000

6.4 D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych szt 6,000
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D-M-00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych 
przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych następującymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi: 
 
D- M-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  
D-01.01.01  ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
D-01.02.04  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-03.02.01  KANALIZACJA DESZCZOWA 
D-04.01.01  KORYTO Z PROFILOWANIEM PODŁOŻA 
D-04.04.02  PODBUDOWA POMOCNICZA I ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
D-05.02.01  NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 
D-05.03.05A  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA. WARSTWA WIĄŻĄCA 
D-05.03.05B  NAWIERZCHNIA ASFALTOWA. WARSTWA ŚCIERALNA 
D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
D-09.01.01 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1.4. Określenia podstawowe 

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

Ciąg pieszo-rowerowy - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i ruchu rowerowego, 
odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi 
związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających 
dogodne warunki dla ruchu. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

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

Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych 
warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i 
organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 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 wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

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 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. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów 
do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy 
będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
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będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 
zgody Inżyniera. 

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; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 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. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 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. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 Program zapewnienia jakości będzie 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 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; 

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 ilość 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, 
 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 będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

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. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania     i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inżynier, 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 może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

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

w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] 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. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inżyniera. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 
robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
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(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z SST i PZJ, 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

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 opisanych w punkcie 8.4 
„Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
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(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797), 
3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2020 poz. 276), 
4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470), 
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219), 
6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110), 
7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55), 
8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2017 poz. 1161), 
9. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310), 
10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311), 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784), 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 
1968), 

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133), 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
kanały technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680). 
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ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych drogowych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu 
w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

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. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

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. 

2. MATERIAŁY 

 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. 

3. SPRZĘT 

 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 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 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. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Przewiduje się wykonanie prac pomiarowych w ilości podanej w załączonym przedmiarze robót.  

8. ODBIÓR 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. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

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

odtworzenie, 
 wykonanie mapy z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą projektowanej przebudowy drogi. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
prowadzeniem robót przygotowawczych przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 rozbiórką nawierzchni tłuczniowej, asfaltowej i betonowej, 
 rozbiórką krawężników, 
 załadunek i wywóz materiału z rozbiórki i korytowania  

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 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. 

2. MATERIAŁY 

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

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Do wykonywania robót przygotowawczych należy stosować: 

 piły mechaniczne, 
 spycharki, 
 frezarki, 
 koparki, 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 Gruz można przewozić transportem samochodowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 Roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg i elementów kanalizacji obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wskazanych 
przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe nawierzchni należy wykonywać mechanicznie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie zakresu robót rozbiórkowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

 rozbiórkę nawierzchni tłuczniowej, asfaltowej i betonowej, 
 rozbiórką krawężników. 
 wywóz i sortowanie materiału, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy 

realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

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

1.3. Zakres robót objętych SST  

W zakresie prac związanych z robotami ziemnymi zawiera się: 

 Wykonywanie wykopów oraz przekopów mas ziemnych,  

 Załadunek i wywóz materiałów sypkich. 

1.4. Określenia podstawowe  

1.6.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym  albo z gruntu lub z materiału antropogenicznego, 

powstała w następstwie przeprowadzenia robót ziemnych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zapewniająca przejęcie obciążenia od 

środków transportowych i urządzeń inżynierskich obciążających korpus drogowy.   

1.6.2. Ciągły pomiar zagęszczenia – (ang. Continuous Compaction Control – CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zagęszczenia warstwy walców 

wibracyjnych wyposażonych w system umożliwiający pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzującego zagęszczenie 

warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca.  

1.6.3. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości  użytkowe wyrobów budowlanych w odniesieniu do 

zasadniczych charakterystyk tych  wyrobów zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi.  

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

1.6.5. Geosyntetyk – wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), 

mający postać arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w geotechnice, 

fundamentowaniu i budownictwie lądowym i wodnym.  

1.6.6. Gęstość objętościowa szkieletu – stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego do objętości próbki.  

1.6.7. Górna warstwa nasypu – nasyp znajdujący się w obrębie obliczeniowej głębokości  przemarzania, na którym wykonano warstwy konstrukcji 

nawierzchni. Wykonany z gruntów niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie.   

1.6.8. Grunt – materiał powstały w wyniku procesów geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, składający się z 3 faz: stałej, ciekłej i 

gazowej.  

1.6.9. Grunt organiczny – grunt z zawartością  substancji organicznej większą od 2,0 %.  

1.6.10. Grupa nośności podłoża gruntowego nawierzchni – klasyfikuje nośność podłoża  gruntowego nawierzchni w zależności od rodzaju i stanu 

gruntu podłoża, warunków  wodnych w podłożu, wysadzinowości gruntu oraz od charakterystyki korpusu drogowego. Występują cztery grupy 

nośności podłoża gruntowego oznaczone symbolami: G1, G2, G3, G4. Mogą wystąpić warunki nieodpowiadające żadnej grupie nośności podłoża.   

1.6.11. Humus (gleba) – przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzałej skały) przeobrażona działalnością roślin, drobnoustrojów, zwierząt, 

stanowiąca grunt organiczny o właściwościach zapewniających prawidłowy rozwój roślinom.  

1.6.12. Konstrukcja nawierzchni – zespół odpowiednio dobranych warstw, którego celem jest  rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże 

gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym 

lub warstwie ulepszonego podłoża.  

1.6.13. Korona drogi – część przekroju poprzecznego drogi, obejmująca jezdnie z poboczami  i pasem dzielącym, pasy awaryjnego postoju, 

chodniki,  zatoki oraz ewentualne inne  elementy, położona pomiędzy górnymi krawędziami skarp.  

1.6.14. Korpus drogowy – cały nasyp oraz ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i wewnętrznymi skarpami rowów.  

1.6.15. Materiał antropogeniczny – materiał powstały w wyniku bezpośredniej lub pośredniej  działalności człowieka (na przykład grunt ulepszony, 

odpad przemysłowy, materiał z recyklingu).  

1.6.16. Materiał nasypowy – grunt lub materiał antropogeniczny użyty do budowy nasypu.  
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1.6.17. Materiał nieprzydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości  uniemożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy. 

Nieprzydatność może być trwała, związana z niezmiennymi cechami materiału lub czasowa, związana ze stanem materiału lub innymi 

właściwościami, które wymagają poprawienia.  

1.6.18. Materiał przydatny – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości umożliwiają wykorzystanie go jako materiał nasypowy bez 

stosowania dodatkowych zabiegów.  

1.6.19. Materiał ulepszony – grunt lub materiał antropogeniczny, którego właściwości zostały  zmienione, w efekcie czego spełnia on wymagania 

wynikające z przewidzianego  zastosowania.  

1.6.20. Miejsce zerowe robót ziemnych (przekrój zerowy robót ziemnych) - granica pomiędzy nasypem i wykopem. Przekrój przejściowy, w którym 

powierzchnie nasypu i wykopu  w przekroju poprzecznym są równe (charakter robót ziemnych zmienia się z wykopu  na nasyp lub odwrotnie).  

1.6.21. Moduł odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca nośność na powierzchni warstwy gruntu lub materiału antropogenicznego, 

badana zgodnie z Załącznikiem 2 (procedura według PN-S-02205, załącznik B), określana według wzoru:  

�� =  0,75 ∗
Δp

Δ�
∗ � 

gdzie:  

Ei  moduł odkształcenia gruntu [MPa]  

Δp   przyrost obciążenia jednostkowego [MPa],  

Δs   przyrost osiadania odpowiadający przyrostowi obciążenia jednostkowego [mm]  

D   średnica płyty [mm]  

1.6.22. Nasyp – budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego poprzez wbudowanie  materiału nasypowego w kontrolowany sposób 

polegający na układaniu i zagęszczaniu kolejnych warstw powyżej powierzchni terenu.   

1.6.23. Niweleta robót ziemnych (spód konstrukcji nawierzchni) - poziom górnej powierzchni  materiału nasypowego w nasypie lub poziom górnej 

powierzchni gruntu rodzimego  w wykopie lub poziom górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni,  o ile taka warstwa 

występuje. Lokalizację powierzchni robót zimnych pokazano na rysunku 1.1.  

 

Wykop 

 

 

Nasyp 

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robót ziemnych 

 1.6.24. Obliczeniowa głębokość przemarzania - umowna głębokość przemarzania w danym rejonie, będąca głębokością przemarzania 

zredukowaną w zależności od obciążenia ruchem samochodowym i warunków gruntowo-wodnych.   

1.6.25. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie  wykonywania wykopów, a nie wykorzystywanych do 

budowy nasypów lub innych robót.  

1.6.26. Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod drogę oraz urządzenia związane  z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną 

środowiska, a także zawierający rezerwę pod przyszłą rozbudowę drogi.  

1.6.27. Pochylenie skarpy lub zbocza - kąt nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza  do rzutu poziomego skarpy lub zbocza.  

1.6.28. Podłoże gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu budowli ziemnej, której właściwości mają 

wpływ na projektowanie,  wykonanie i eksploatację budowli ziemnej.   

1.6.29. Podłoże gruntowe nawierzchni - strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której właściwości mają 

wpływ na projektowanie,  wykonanie i eksploatację nawierzchni.  
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1.6.30. Projekt Geotechniczny – projekt wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, 

zapewniający spełnienie wymagań funkcjonalnych, wynikających z przeznaczenia budowli ziemnej.  

1.6.31. Projekt robót ziemnych – projekt określający proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spełniającej wymagania wynikające z 

projektu geotechnicznego (jeżeli  był opracowany) i ustaleń Kontraktu.   

1.6.32. Roboty ziemne – termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem,  selekcjonowaniem, przemieszczaniem, 

profilowaniem, ulepszaniem oraz zagęszczaniem gruntów lub materiałów antropogenicznych.  

1.6.33. Rów przydrożny (boczny) – rów biegnący wzdłuż drogi, służący do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przyległego terenu.  

1.6.34. Rów stokowy – rów służący do zbierania i odprowadzania wody spływającej ze zbocza, wykonany ponad skarpą wykopu.  

1.6.35. Skała – występujący w warunkach naturalnych zespół minerałów, skonsolidowanych,  scementowanych  lub w inny sposób powiązanych 

ze sobą, nie dających się rozdrobnić ręcznie po namoczeniu w wodzie.   

1.6.36. Skarpa – zewnętrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu określonym w Dokumentacji Projektowej, 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia, zabezpieczona przed erozją.  

1.6.37. Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) – dokument opisujący zasady doboru materiałów, wykonania, odbioru, obmiaru 

oraz zasady płatności za wykonane roboty.   

1.6.38. Spoiwo – pojedynczy materiał wiążący lub połączone materiały wiążące, których wymieszanie z gruntem lub materiałem antropogenicznym 

zapewnia krótkoterminową  lub długoterminową poprawę właściwości.   

1.6.39. Strefa nasypu – wydzielona część nasypu, na przykład podstawa lub górna część korpusu ziemnego, w odniesieniu do której zostały 

określone indywidualne wymagania.  

1.6.40. Tymczasowa powierzchnia robót ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowów w czasie wykonywania robót ziemnych.  

1.6.41. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych  

1.6.42. Ulepszone podłoże nawierzchni - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwiększenia nośności gruntu 

rodzimego w wykopie lub materiału  nasypowego albo zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.  

1.6.43. Urządzenia odwadniające - urządzenia i konstrukcje umożliwiające odprowadzenie  wód powierzchniowych i gruntowych z pasa 

drogowego.  

1.6.44. Wilgotność – stosunek masy wody zawartej w próbce do masy szkieletu gruntu  lub materiału antropogenicznego.  

1.6.45. Wilgotność optymalna – wilgotność gruntu lub materiału antropogenicznego, w której użycie konkretnej energii zagęszczania powoduje 

uzyskanie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu.  

1.6.46. Wskaźnik jednorodności uziarnienia – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona według wzoru:  

�� =
���

���

 

w którym:  

d60   wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy próbki wysuszonej [mm],  

d10   wymiar cząstek, których masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy próbki wysuszonej [mm].  

1.6.47. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według wzoru:  

�� =
��

��

 

gdzie:  

E1   pierwotny moduł odkształcenia [MPa],  

E2   wtórny moduł odkształcenia [MPa].  

1.6.48. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu  lub materiału antropogenicznego, badana zgodnie 

z Załącznikiem 2 (procedura według normy BN-77/8931-12), określona według wzoru:  

�� =
��

���

 

 w którym:   
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��  gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie [kg/m3],  

���   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg normalnej próby Proctora [kg/m3].  

1.6.49. Wykop - budowla ziemna  wykonana w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku 

usunięcia z niej gruntu.  

1.6.50. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej niwelety robót ziemnych wyznaczona w osi drogi.  

1.6.51. Wzmocnione podłoże nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiału antropogenicznego, ulepszonego przez działanie mechaniczne, 

chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających, w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia osiadań lub ujednolicenia podłoża 

gruntowego.  

1.6.52. Zagęszczanie – zwiększanie gęstości objętościowej szkieletu gruntu lub materiału antropogenicznego z zastosowaniem procesu 

mechanicznego, w celu uzyskania  wymaganych właściwości korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy.  

1.6.53. Zbocze (stok) - naturalna pochyła powierzchnia terenu w obrębie pasa drogowego  lub  przyległego do drogi.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych SST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M 

00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego SST..  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2. Podział gruntów i materiałów nasypowych  

2.2.1. W robotach ziemnych wykorzystuje się grunty i materiały antropogeniczne. Grunty  i materiały antropogeniczne wymagają oceny ze względu 

na wymagania wynikające  z Dokumentacji Projektowej.  

2.2.2. Stosuje się klasyfikacje gruntów i materiałów antropogenicznych, uwzględniające podstawowe kryteria istotne w robotach ziemnych. W 

robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotyczą: uziarnienia, wysadzinowości oraz przydatności do budowy nasypów lub poszczególnych 

stref nasypów.  

2.2.3. Podziału gruntów ze względu na uziarnienie dokonuje się zgodnie z normą PN-86/B02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział 

i opis gruntów.  

2.2.4. W Tablicy 2.1. określono podział gruntów ze względu na ich wysadzinowość. Podstawowym kryterium oceny wysadzinowości gruntów jest 

zawartość drobnych cząstek, a dodatkowym, stosowanym w przypadkach wątpliwych, wskaźnik piaskowy. Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium 

oceny gruntów o zawartości ziaren ≤ 0,063 mm powyżej 6 %, zbliżonych do mało spoistych.  Jako informację uzupełniającą w Tablicy 2.1. podano 

nazwy typowych gruntów niewysadzinowych, wątpliwych i wysadzinowych według normy PN-88/B-04481.  

Wysadzinowość materiałów antropogenicznych należy oceniać na podstawie  indywidualnych badań, z uwzględnieniem pochodzenia materiału i 

jego właściwości.  

2.2.5. W Tablicy 2.2. określono podział gruntów i materiałów antropogenicznych ze względu  na ich przydatność do budowy nasypów.   

2.2.6. Do budowy nasypów nieprzydatne są materiały nie spełniające wymagań podanych  w Tablicy 2.2, z uwzględnieniem zapisów punktu 2.2.8. 

W szczególności nieprzydatne są następujące grunty i materiały antropogeniczne, przy czym nieprzydatność może mieć charakter trwały lub 

czasowy:  

a) organiczne (tj. o zawartości substancji organicznych ponad 2 %)  

b) równoziarniste (o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu<2,5),  

c) spoiste granicy płynności wL większej od 60 %,  

d) zasolone (o zawartość soli powyżej 2 %),  

e) zawierające substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego w ilościach większych niż dopuszczono w obowiązujących przepisach,   

f) w stanie zamarzniętym,  

g) przewilgocone i nawodnione,  

h) podatne na samozapalenie (tj. nieodwęglone – zawierające powyżej 20% części palnych), z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla 

kamiennego,  

i) antropogeniczne podatne na przeobrażenia fizyko-chemiczne, w wyniku których  dochodzi do zmian objętościowych.  
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2.2.7. Można rozważyć czy zastosowanie gruntów i materiałów antropogenicznych, ocenionych jako nieprzydatne, byłoby możliwe po ich 

ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione względami ekonomicznymi lub środowiskowymi. Ulepszenie, zależnie od przyczyny powodującej 

nieprzydatność gruntu lub materiału antropogenicznego, może obejmować doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiałem, ulepszenie 

spoiwem albo oczyszczenie. Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia uwzględniającej warunki wykonania robót, posiadane materiały 

oraz sprzęt jakim dysponuje Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane dokumenty i uzgodni je z 

Inżynierem/Inspektorem nadzoru.   

2.2.8.  Grunty o wskaźniku jednorodności uziarnienia 2,5≤Cu<3,0 można stosować pod warunkiem wykazania możliwości uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia Is. Metodę doprowadzenia gruntów o wskaźniku jednorodności uziarnienia 2,5≤Cu<3,0 do wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badań. W 

przypadku zastosowania gruntów o wskaźniku jednorodności uziarnienia 2,5≤Cu<3,0 należy wykonać dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie 

skarp (w miejscach występowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzić czy jest spełniony warunek stateczności skarp. W wyjątkowych 

sytuacjach za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru mogą być stosowane materiały o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich 

materiałów należy określić indywidualnie.  

2.2.9. Materiały niebezpieczne, o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagających specjalnych środków w celu odspojenia, 

składowania, transportu i usunięcia stanowią  szczególną kategorie i są klasyfikowane oddzielnie.  

 
Tablica 2.1 Podział gruntów pod względem wysadzinowości 

L.p. 
Wyszczególnienie 

właściwości/norma badania 
Jednostki 

 Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

 1 2 3 4 5 

1 

Zawartość cząstek 

≤  0,075 mm1) 

≤  0,02   mm 
badanie wg załącznika 

Z.2.H 

% 
< 15 

< 3 

od 15 do 30  

od 3 do 10 

> 30 

> 10 

2 
Wskaźnik piaskowy WP  
badanie wg załącznika 
Z.2.F 

 > 35 od 25 do 35 < 25 

Informacja uzupełniająca 

(rodzaj gruntu wg PN-88/B04481) 
 

rumosz niegliniasty 

żwir pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

 

piasek pylasty 

zwietrzelina gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

glina piaszczysta zwięzła, 

glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 

ił, ił piaszczysty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piaszczysty 

glina piaszczysta, glina, glina 

pylasta 

ił warwowy 

1) należy odczytać z krzywej uziarnienia  

  

  

  

  

  

  



D-02.00.01             6 

  

Tablica 2.2. Przydatność gruntów i materiałów antropogenicznych do budowy nasypów 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

1 2 3 4 

Na dolne warstwy 
nasypów  

poniżej strefy 
przemarzania  

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste,  
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki  
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste  
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane  
4. Piaski gliniaste z domieszką 
frakcji żwirowokamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
jednorodności uziarnienia 
Cu≥15,0  
5. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze  
starych zwałów (powyżej 5 lat)  
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone  
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2%  

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie  
gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste  
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste  i pyły  

gdy będą wbudowane w miejsca 

suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych  

do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste 
oraz inne o   
wL <35%  

w miejscach suchych  lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny zwięzłe 
i gliny pylaste zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 60%  

do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2%  

gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 

kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia (do 5 

lat)  

o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe  nieprzepalone o 

zawartości substancji organicznej ≤20%  
gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny popiołowo-
żużlowe  

gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 

przemarzania* 

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

1. Żwiry i pospółki gliniaste  

2. Piaski pylaste i gliniaste  
3. Pyły piaszczyste i pyły 4. Gliny o 
granicy płynności mniejszej niż 35%  
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z węgla 
kamiennego  
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2%  

pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły, spoiwa drogowe itp. 

7.Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i nie rozpadowe: 
straty masy do 1% 

8.Piaski drobnoziarniste  o wskaźniku nośności wnoś ≥ 10 

W wykopach i 
miejscach  

zerowych do 

głębokości 
przemarzania  

Grunty niewysadzinowe  Grunty wątpliwe i wysadzinowe  
gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami, spoiwami drogowymi itp.) 

*W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podłoża jest ona włączona do górnej warstwy nasypu.  



D-02.00.01             7 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów oraz materiałów antropogenicznych  

2.3.1. Do budowy nasypów można stosować grunty pochodzące z wykopu, ukopu lub dokopu  albo materiały antropogeniczne. Zasady 

wykorzystania pozyskiwanych gruntów oraz materiałów antropogenicznych do budowy nasypów podano w punkcie 5.4.  

2.3.2. Wyboru materiału nasypowego należy dokonać z uwzględnieniem wymagań podanych  w punkcie 2.2. Właściwości materiału nasypowego 

nie powinny być gorsze od parametrów podanych w Projekcie Geotechnicznym, o ile występuje, lub w Dokumentacji Projektowej.  

2.3.3. Do budowy nasypów należy stosować grunty lub materiały antropogeniczne o potwierdzonej przydatności. Przydatność gruntów lub 

materiałów antropogenicznych do budowy nasypów należy określać z uwzględnieniem :  

a) właściwości stałych (wewnętrznych) związanych z pochodzeniem (np. uziarnienie,  stopień plastyczności, zawartość części organicznych),  

b) właściwości zmiennych, związanych ze stanem  (np. wilgotność, gęstość). Wykonawca musi uwzględniać w ocenie gruntu lub materiału, czy 

stwierdzone właściwości (stałe lub zmienne) umożliwiają wbudowanie go w strefę nasypu, do których został przewidziane.  

2.3.4. Przydatność gruntów z wykopów do budowy nasypów we wstępnej fazie powinna zostać oceniona makroskopowo, natomiast 

przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odbyć się na podstawie parametrów zbadanych metodami laboratoryjnymi.  

2.3.5. W górnej warstwie nasypu, do głębokości przemarzania, należy stosować materiały  nasypowe odporne na działanie mrozu - grunty 

niewysadzinowe lub odporne materiały  antropogeniczne (na przykład inne grunty po ulepszeniu, żużle nierozpadowe). Ocenę  wysadzinowości 

należy przeprowadzić na podstawie ustaleń punktu 2.2.4. Jako głębokość przemarzania należy przyjąć obliczeniową głębokość przemarzania, 

określoną zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 2.3.6.  

2.3.6. Obliczeniową głębokość przemarzania podłoża nawierzchni należy określić jako głębokość przemarzania hz na danym terenie, podaną w 

KTKNPiP oraz KTNS, zredukowaną odpowiednio do występujących warunków gruntowo-wodnych (grupy nośności podłoża) oraz projektowej 

kategorii ruchu. W przypadku stosowania warstw ochronnych z materiałów o małym współczynniku przewodności cieplnej uwzględnia się 

zmniejszenie głębokości przemarzania hz na podstawie obliczeń, przy czym zmniejszona wartość, wynikająca z zastosowania warstw ochronnych, 

powinna być równoważna głębokości przemarzania hz podanej w KTKNPiP oraz KTNS.   

2.3.7. Wielkość ziaren materiału nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego  nie powinna przekraczać 200 mm. Dopuszcza się 

stosowanie materiału zawierającego  kamienie (kawałki) o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypełnienia przestrzeni  między nimi gruntem 

o drobniejszym uziarnieniu. 

2.3.8. Zastosowanie materiałów antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia  dopuszczalności ich użycia w świetle obowiązujących 

przepisów prawa. W szczególności konieczne jest spełnienie warunku ograniczonej wymywalności związków chemicznych i metali ciężkich do 

wód gruntowych. Wymagania oraz zasady stosowania materiałów antropogenicznych powinny być określone w Projekcie Geotechnicznym, o ile 

występuje, lub w Dokumentacji Projektowej.  

2.4. Materiały do wykonania warstwy ulepszonego podłoża   

2.4.1. Warstwa ulepszonego podłoża może być wykonana z następujących materiałów: mieszanek niezwiązanych, gruntów lub materiałów 

antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntów niewysadzinowych.  

2.4.2. Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek niezwiązanych należy stosować lokalne materiały. Mieszanki niezwiązane do 

warstwy ulepszonego podłoża powinny spełniać Wymagania Krajowe przenoszące zapisy normy PN-EN-13285 „Mieszanki niezwiązane. 

Wymagania” oraz wymagania określone w SST dedykowanych mieszankom do ulepszenia podłoża gruntowego.  

2.4.3. Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem można  stosować wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty 

stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podłoża powinny spełniać Wymagania Krajowe przenoszące zapisy  z zakresu normy PN-EN 

14227-15 oraz wymagania opisane w SST, dedykowanych gruntom stabilizowanym spoiwem hydraulicznym lub wapnem.  

2.4.4. Mieszanki niezwiązane oraz grunty stabilizowane spoiwem mogą zawierać w swoim składzie materiały antropogeniczne. Zawartość 

materiałów antropogenicznych nie upoważnia do zmniejszenia wymagań w odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzględnienia 

specyfiki stosowanych materiałów w ustaleniu zakresu badań i ocenie.  

2.4.5. Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podłoża mogą być grunty  lub materiały antropogeniczne spełniające wymagania 

opisane w SST, dedykowanych gruntom lub materiałom przeznaczonym do ulepszenia podłoża.  

2.5. Geosyntetyki  

2.5.1. Właściwości geosyntetyków stosowanych w robotach ziemnych powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO 13251 oraz 

szczegółowymi wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej.  
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3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

3.1.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" pkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych  

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się możliwością korzystania ze sprzętu zapewniającego 

wykonanie robót ziemnych zgodnie z Dokumentacją Projektową w ilości i rodzaju gwarantującym wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i 

terminem zakończenia inwestycji.  

3.2.2. Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

 do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, koparki do gruntów nawodnionych, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

 do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

 do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidła, taśmociągi itp.),  

 zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),  

 do ręcznego odspajania gruntów,  

 do układania geosyntetyków, o ile jest wymagany.  

3.2.3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać się dodatkowo, możliwością korzystania z 

następującego sprzętu:  

 sprężarek spalinowych,  

 młotów mechanicznych,  

 zrywarek mechanicznych,  

 wiertarek mechanicznych i wiertnic,  

 środków do załadunku i transportu gruntu skalistego.  

3.2.4. Wykonawca dokona wyboru sprzętu do odspajania i transportu materiałów przeznaczonych do wbudowania w nasyp z uwzględnieniem: 

odległości transportowych, rodzaju i stanu odspajanego gruntu lub materiału antropogenicznego, objętości materiału do przemieszczenia oraz 

charakterystyki  dróg transportowych (pochylenia, podatność na zmianę stanu).  

3.2.5. Dobór sprzętu zagęszczającego powinien być uzależniony od rodzaju zagęszczanego gruntu oraz zakresu prac. W tablicy 3.1 podano, dla 

różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze podstawowego sprzętu zagęszczającego.   

3.2.6. Do zagęszczania gruntów można stosować również inny sprzęt, który pozwoli  na uzyskanie wymaganego zagęszczenia korpusu ziemnego 

lub podłoża pod nasypami.  Do bieżącej kontroli stanu zagęszczenia dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych wyposażonych w system 

umożliwiający ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru sprzęt i metodę, która ma 

być wykorzystana i wykaże jej przydatność w istniejących warunkach.  

3.2.7. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę do prowadzenia robót ziemnych powinien  być sprawny, posiadać aktualne wszelkie przeglądy 

oraz dokumenty wymagane  do dopuszczenia do użytkowania.   

3.2.8. Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża Wykonawca powinien stosować sprzęt  odpowiedni do technologii wykonania ulepszenia, 

spełniający wymagania, określone w SST dotyczącej tych robót.  

3.2.9. Do transportu, składowania, przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien stosować sprzęt i środki nie powodujące 

uszkodzeń geosyntetyków.  

3.2.10. Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia robót ziemnych musi być zatwierdzony  przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.  
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Tablica 3.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu: 

Uwagi o przydatności maszyn 

piaski, żwiry, pospółki pyły gliny, iły 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść n 
*** 

grubość 

warstwy 

[ m ] *** 

liczba przejść n 
*** 

Walce statyczne gładkie * 0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 

Do zagęszczania górnych warstw 

podłoża. Zalecane do codziennego 

wygładzania (przywałowania) 

gruntów spoistych w miejscu pobrania i 
w nasypie 

Walce statyczne okołkowane 
* 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 
Nie nadają się do gruntów 

nawodnionych 

Walce statyczne ogumione * 0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 Mało przydatne w gruntach spoistych. 

Walce wibracyjne gładkie ** 0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 
Do gruntów spoistych przydatne są 

walce średnie i ciężkie. 

Walce wibracyjne okołkowane ** 0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 
Zalecane do piasków pylastych i 

gliniastych, pospółek gliniastych i glin 

piaszczystych. 

Zagęszczarki wibracyjne ** 0,3 do 0,5 4 do 8 - - 
Zalecane do zasypek wąskich 

przekopów 

Ubijaki szybkouderzające 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 
Zalecane do zasypek wąskich 

przekopów 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie.  

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku próbnym.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

4.1.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" pkt 4.  

4.2. Transport gruntów  

4.2.1. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu lub materiału, jego objętości, 

technologii odspajania i załadunku  oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału).  

4.2.2. Wykonawca powinien zapewnić minimalizację odległości transportowych przy zachowaniu wymagań projektowych. Organizację transportu 

mas ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem zmienności w dostępności dróg i powierzchni do prowadzenia transportu 

(przemieszczania materiałów do wykonania nasypu).  

4.2.3. W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzględni: typowe warunki  klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikające z 

harmonogramu prac, ograniczenia  dotyczące ładunku przez czynniki zewnętrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne  obciążenia), wymagania 

ochrony środowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych  do załadunku, w przypadku samochodów.   

4.2.5. Zwiększenie odległości transportu ponad odległości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 

zapłaty za transport.  

4.2.6. Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania,  pylenia  oraz innego zanieczyszczenia środowiska.  
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4.3. Transport i składowanie geosyntetyków  

4.3.1. Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie i przechowywanie  geosyntetyków były wykonywane w sposób oraz w 

warunkach nie powodujących  mechanicznych lub chemicznych uszkodzeń.   

4.3.2. Jeżeli w SST lub w dokumentach Producenta określono wymaganie, dotyczące  maksymalnego okresu czasu, w którym geosyntetyk może 

być poddany oddziaływaniu  promieniowania ultrafioletowego i powinien być zakryty poprzez wbudowanie,  to geosyntetyki nie zakryte poprzez 

wbudowanie we wskazanym czasie powinny  być usunięte z placu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót  

5.1.1. Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt 5. Do robót ziemnych odnoszą się w 

szczególności zapisy dotyczące ochrony środowiska w czasie wykonywania robót oraz zasad postępowania w przypadku odkrycia materiałów 

niebezpiecznych i stanowisk geologicznych lub archeologicznych.  

5.1.2. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robót 

przygotowawczych i zasady ich wykonania określono w SST „Roboty Przygotowawcze”. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca dokona 

obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.  

5.1.3. Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, zapisami Kontraktu oraz poleceniami  Inżyniera/Inspektora 

nadzoru.  

5.1.4. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ocenić wpływ warunków atmosferycznych na roboty. Podczas opadów, zależnie od ich 

intensywności, należy rozważyć wstrzymanie robót ziemnych, prowadzonych w gruntach lub materiałach wrażliwych na działanie wody.  

5.1.5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót ziemnych z zastosowaniem metod odpowiednich do występujących gruntów oraz 

do materiałów stosowanych do budowy nasypów. Zachowanie przydatności przez grunty i materiały stosowane do budowy nasypów spoczywa 

na Wykonawcy.  

5.1.6. Obciążanie nasypów oraz skarp wykopów obciążeniami większymi niż określone  w Dokumentacji Projektowej jest niedopuszczalne.  

5.1.7. Wykonawca musi prowadzić roboty ziemne z uwzględnieniem wymagań, wynikających  z przepisów obowiązujących w zakresie ochrony 

środowiska. Podstawowe czynniki,  które należy uwzględnić to: hałas, sposób prowadzenia robót w gruntach lub materiałach stwarzających 

zagrożenie zanieczyszczeniem środowiska, lub z zastosowaniem takich gruntów lub materiałów, pylenie, ochrona wód gruntowych oraz wpływ 

wibracji i użycia materiałów wybuchowych na otoczenie, w tym na istniejące obiekty budowlane.  

5.1.8. Jeżeli w czasie prowadzenia robót ziemnych zostanie stwierdzone występowanie  zanieczyszczonych gruntów, materiałów lub wody to 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru sposób postępowania, obejmujący ich zbadanie, odspojenie, usunięcie, 

transport i utylizację lub składowanie albo ich remediację na miejscu. Wykonawca uzyska zgodę właściwych organów Ochrony Środowiska, 

dotyczącą sposobu postępowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiałami lub wodą.  

5.2. Projekt geotechniczny  

5.2.1. O ile jest wymagane wykonanie Projektu Geotechnicznego budowli ziemnej, to do robót ziemnych związanych z jej wykonaniem można 

przystąpić po opracowaniu takiego projektu, zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN 1997-1. Powinny zostać rozwiązane wszystkie 

elementy projektowe, włączając w to określenie stateczności (z uwzględnieniem wyparcia gruntu spod nasypu), osiadań i zabezpieczenia 

przeciwerozyjnego budowli ziemnej.  

5.2.2. Wszystkie wątpliwe lub nierozwiązane kwestie związane z projektowaniem  geotechnicznym powinny być jednoznacznie określone przed 

rozpoczęciem robót  ziemnych, a odpowiedzialność za ich rozwiązanie ponosi Wykonawca.  

5.3. Projekt robót ziemnych  

5.3.1. Roboty ziemne należy wykonać w planowy sposób, w oparciu o projekt robót ziemnych, który zapewni spełnienie wymagań, wynikających 

z projektu geotechnicznego. Projekt  robót ziemnych musi być ukończony przed ich rozpoczęciem lub przed rozpoczęciem  ich wydzielonego 

etapu, o ile zachodzi taka sytuacja, włączając ocenę dostępnych gruntów i materiałów oraz ich przydatności.   

5.3.2. Przez projekt robót ziemnych rozumie się określenie procesu wykonania budowli ziemnych, będących przedmiotem Kontraktu, w oparciu o 

następujące główne elementy: STWiORB, wymagania dla materiału nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji robót ziemnych, 

harmonogram robót i ocenę wpływu robót ziemnych  na środowisko. Projekt robót ziemnych może zawierać dodatkowo inne elementy, w tym 

ocenę ryzyka związanego z robotami ziemnymi.  

5.3.3. Projekt robót ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robót ziemnych  zostaną ustalone miedzy Wykonawcą i 

Inżynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robót ziemnych podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.  
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5.4. Zasady wykorzystania gruntów i materiałów do budowy nasypów  

5.4.1. Grunty uzyskane podczas wykonania wykopów powinny być przez Wykonawcę  wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 

nasypów. Zakres wykorzystania  gruntów z wykopów Wykonawca przedstawi w Projekcie robót ziemnych.  

5.4.2. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy,  za zezwoleniem lub na polecenie Inżyniera/Inspektora 

nadzoru, tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i nie zostaną zagospodarowane na placu budowy.  

5.4.3. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopów, nie będąc nadmiarem  objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Inżyniera/Inspektora nadzoru wywiezione  przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów  lub wykonanie 

prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.   

5.4.4. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w punkcie 2 oraz materiały przydatne po ulepszeniu, które jednak nie są 

przewidziane do ulepszenia, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru 

sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład wraz z miejscem odkładu. Inżynier/Inspektora nadzoru może nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

5.4.5. O ile jest to uzasadnione bilansem robót ziemnych albo innymi względami, do budowy  nasypów mogą być wykorzystane materiały 

odpadowe oraz materiały pochodzące  z recyklingu. Zastosowanie takich materiałów wymaga jednoznacznego ustalenia  dopuszczalności ich 

użycia w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz wiarygodnego określenia parametrów geotechnicznych, z uwzględnieniem ewentualnej 

ich zmiany w okresie eksploatacji budowli ziemnej.  

5.5. Zasady składowania gruntów i materiałów do budowy nasypów  

5.5.1. Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne składowanie gruntów i materiałów przydatnych oraz gruntów 

i materiałów przydatnych  po ulepszeniu przewidzianych do wykorzystania.   

5.5.2. Składowanie gruntów i materiałów przez Wykonawcę nie może powodować zagrożenia  stateczności wykopów i nasypów.   

5.5.3. Jeżeli Wykonawca tymczasowo składuje grunt lub materiał przydatny, jest zobowiązany chronić je przed negatywnym wpływem 

czynników atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji.   

5.6. Dokładność wykonania wykopów i nasypów  

5.6.1. Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać wymagań określonych w tablicy 6.1  

5.6.2. Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż określono to w tablicy 6.1, a krawędzie 

korony drogi nie powinny mieć  wyraźnych załamań w planie.  

5.6.3. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać +- 10 cm  przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być 

spełnione inne wymagania dotyczące  nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.  

5.6.4. W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu  oraz pochylenia i równości skarp, mogą różnić się od 

podanych w punktach 5.6.1., 5.6.2. i 5.6.3. i mogą być określone indywidualnie.  

5.7. Odwodnienie pasa robót ziemnych  

5.7.1. Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,  ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 

jest zobowiązany, o ile wymagają tego warunki terenowe, do wykonania urządzeń, które zapewnią skuteczne odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W tym celu Wykonawca przedstawi 

projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu odwodnienia placu budowy zostaną ustalone miedzy Wykonawcą i 

Inżynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.   

5.7.2. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu, skały oraz innych materiałów nadawać w 

całym okresie trwania robót spadki,  zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

5.7.3. Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewłaściwego zaplanowania robót, grunty lub materiały do budowy nasypu ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów lub materiałów i zastąpienia 

ich gruntami lub materiałami przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt lub materiały. Dopuszcza się uzdatnienie przewilgoconych gruntów lub materiałów za zgodą Inżyniera/Inspektora 

nadzoru, jeżeli zaproponowany przez Wykonawcę sposób jest poprawny technicznie i zapewni przywrócenie właściwości umożliwiających 

wbudowanie gruntów lub materiałów.  

5.7.4. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 

odpowiednimi instytucjami i uwzględnione  w projekcie odwodnienia placu budowy.  
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5.8. Rowy  

5.8.1. Rowy boczne i rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST.   

5.8.2. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż +- 5 cm.  

5.8.3. Pochylenie podłużne dna rowu nie powinno różnić się od projektowanego o więcej  niż 0,05%.  

5.8.4. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną w punkcie 5.6.  

5.8.5. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać drożność rowów w czasie realizacji inwestycji w zakresie wynikającym z wpływu robót na 

funkcjonowanie istniejącego układu odwodnienia.  

5.9. Układanie geosyntetyków  

5.9.1. Geosyntetyki należy układać zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Jakość użytych geosyntetyków musi być 

potwierdzona Deklaracją Właściwości Użytkowych oraz innymi dokumentami, określającymi dodatkowe właściwości geosyntetyku, o ile jest to 

wymagane.  

5.9.2. Warstwa, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i pozbawiona ostrych elementów, mogących spowodować 

uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie geosyntetyku do warstwy, na której 

jest układany, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad 

wklęsłościami terenu. Warstwa geosyntetyków po ułożeniu powinna być pozbawiona fałd, załamań oraz rozdarć.  

5.9.3. Pasma geosyntetyków, pełniących funkcję warstwy odcinającej albo zbrojenia w podstawie nasypu należy układać łącząc je na zakład, z 

ewentualnym kotwieniem do podłoża, zgodnie z zasadami określonymi w SST. Jeżeli brak takiej informacji, wówczas Wykonawca zaproponuje 

do akceptacji przez Inżyniera/Inspektora nadzoru sposób połączenia pasm geosyntetyku. Wielkość zakładu pasm geosyntetyku, układanych na 

stabilnym podłożu nie powinna być mniejsza niż 30 cm. W przypadku obniżonej nośności warstwy, na której jest układany geosyntetyk, wielkość 

zakładu powinna być odpowiednio zwiększona, aby w całym okresie wykonania i eksploatacji budowli ziemnej została zachowana ciągłość 

warstwy geosyntetyku.  

5.9.4. Pasma geosyntetyków, pełniących funkcję zbrojenia skarp, należy układać zgodnie  z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej 

i SST. Konieczna jest jednoznaczna informacja, dotycząca kierunku ułożenia pasm geosyntetyku, z uwzględnieniem kierunku jego produkcji, 

długości pasm oraz sposobu ich łączenia (na styk, z zakładem lub z odstępem). Jeżeli brak takiej pełnej informacji, zostanie ona uzupełniona 

przez Projektanta.  

5.9.5. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, pełniącego funkcję warstwy odcinającej należy, w uzgodnieniu z Inżynierem/ Inspektorem 

nadzoru, przykryć uszkodzone miejsce pasem geosyntetyku na długości i szerokości większej o co najmniej 1 metr od obszaru uszkodzonego.  

5.9.6. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku pełniącego funkcję zbrojenia sposób postępowania należy ustalić w porozumieniu z Projektantem.  

5.9.7. Nie dopuszcza się ruchu pojazdów bezpośrednio po ułożonych geosyntetykach. Warstwę geosyntetyków należy, niezwłocznie po ułożeniu, 

przykryć gruntem lub materiałem stosowanym do budowy nasypu. W przeciętnych warunkach minimalna grubość warstwy, ułożonej na warstwie 

geosyntetyków, umożliwiająca dopuszczenie ruchu pojazdów wynosi 15 cm.  

5.10. Powierzchnia podłoża gruntowego nawierzchni   

5.10.1. Ostatecznie ukształtowana powierzchnia podłoża gruntowego nawierzchni nie może być narażona na działanie wody i mrozu. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia i oceny i ewentualnych napraw (powtórne profilowanie i zagęszczenie, 

stabilizacja, wymiana).  

5.10.2. Jeżeli występuje warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub materiału antropogenicznego stabilizowanego spoiwem to należy ją wykonać 

zgodnie z zasadami, określonymi w odpowiednich SST.  

5.10.3. Jeżeli występuje warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, materiału  antropogenicznego lub mieszanki niezwiązanej to 

należy ją wykonać zgodnie z zasadami, określonymi w odpowiednich SST.  

5.11. Wymagania dotyczące zagęszczenia   

5.11.1. Roboty ziemne należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych wskaźników zagęszczenia Is korpusu ziemnego, 

określonych w SST. Wskaźnik zagęszczenia należy badać zgodnie z zasadami podanymi w Załączniku 2 i obliczać według wzoru określonego w 

p. 1.6.48.  

5.11.2. Wskaźnik zagęszczenia Is należy określić w odniesieniu do całej objętości nasypu i do głębokości 0,5 metra w podłożu nasypu oraz w 

wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych do głębokości 0,5 metra (gdy brak warstwy ulepszonego podłoża) lub do głębokości równej 

warstwie ulepszonego podłoża od spodu konstrukcji nawierzchni.  

5.11.3. Dopuszcza się kontrolę i ocenę stanu zagęszczenia warstw gruntów lub materiałów na podstawie wskaźnika odkształcenia Io. 

Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru wartości wskaźnika 
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odkształcenia, stanowiących kryterium akceptacji stanu zagęszczenia, w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym 

przypadku przy czym wartości te nie mogą być wyższe niż maksymalne podane  w tabeli 5.1..   

5.11.4. Wskaźnik odkształcenia należy obliczać według wzoru określonego w p. 1.6.47  na podstawie wartości modułów odkształcenia określonych 

według zasad podanych  w Załączniku 2. Wartości modułów można uznać za miarodajne, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie 

badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał  on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. W przypadku badania 

warstwy o wilgotności poza wymienionym przedziałem należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartości modułów. 

Zagęszczenie uznaje się za wystarczające, jeżeli jednocześnie jest spełnione wymaganie dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika 

odkształcenia Io oraz minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia E2.  

5.11.5. Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia, w zależności od rodzaju gruntu lub innego materiału w badanej warstwie, określono w 

Tablicy 5.1.  Inżynier/ Inspektor nadzoru  może dopuścić stosowanie wartości określonych w Tablicy 5.1 w przypadku niewielkiego zakresu robót 

i dużej jednorodności gruntu/materiału w ocenianej warstwie, z zastrzeżeniem treści punktu 6.1.3. niniejszych SST.  

Tablica 5.1.Maksymalne wartości wskaźnika odkształcenia w drogowych robotach ziemnych 

Grunt lub materiał 

Maksymalna wartość wskaźnika 

odkształcenia 

Io 

Grunty niespoiste oraz wymagane  Is ≥ 1.0   2,2 

Grunty niespoiste oraz wymagane  Is< 1.0  2,5 

Grunty stabilizowane spoiwami do 12h od zakończenia zagęszczania  2,2 

Grunty drobnoziarniste o równomiernym uziarnieniu   2,0 

Grunty o zróżnicowanym uziarnieniu.  3,0 

Grunty kamieniste   4,0 

Grunty i materiały antropogeniczne   
wartość należy określić na podstawie 

badań 

5.11.6. Dopuszcza się ocenę stanu zagęszczenia gruntów i materiałów z zastosowaniem urządzeń do ciągłego pomiaru zagęszczenia na 

zasadach podanych w SST D 02.03.01 „Wykonywanie nasypów” w p. 5.14.5 i w p.5.14.6, z zastrzeżeniem treści punktu 6.1.3. niniejszych SST.   

5.11.7. Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić zastosowanie w kontroli stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej 

LPD. Konieczne jest potwierdzenie na odcinku próbnym i akceptacja przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku oraz 

spełnienie zapisów p. 5.12.5. i p. 6.1.3. niniejszych SST. W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla 

każdego typu urządzenia.  

5.11.8. Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić zastosowanie wyłącznie do dodatkowej kontroli zagęszczenia nasypów z gruntów niespoistych 

sond dynamicznych. Procedurę badania oraz interpretacji wyników wskazano w załączniku Z.2.L.   

5.12. Wymagania dotyczące nośności   

5.12.1. Wartość wtórnego modułu odkształcenia należy kontrolować na powierzchni warstw,  w odniesieniu do których określono wymóg 

dotyczący minimalnej wartości wtórnego  modułu odkształcenia E2. Schematy z podanymi wartościami w wykopach i w nasypach podano w 

załączniku 1.  

5.12.2. Roboty ziemne należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie nośności podłoża  gruntowego nawierzchni, określonej wartością 

wtórnego modułu odkształcenia E2,  nie gorszej niż przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza się redukcji grubości warstw 

konstrukcji nawierzchni w przypadku stwierdzenia większej wartości E2 niż przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni.  

5.12.3. Moduł odkształcenia należy obliczać według wzoru określonego w p. 1.6.20 na podstawie badania według zasad podanych w Załączniku 

2. Wartości modułów można  

uznać za miarodajne, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie 

zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotności poza wymienionym przedziałem należy 

wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartości modułów.  

5.12.4. Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy  gruntu/materiału na podstawie oznaczenia wartości 

modułu dynamicznego Evd  z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga  potwierdzenia na odcinku 

próbnym i akceptacji przez Inżyniera/Inspektora nadzoru  korelacji wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, stanowiących kryterium akceptacji 
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nośności, z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku i określonych 

z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy ustalić dla 

każdego typu urządzenia. Metodami badawczymi referencyjnymi dla wskaźnika zagęszczenia oraz wtórnego modułu odkształcenia w każdym 

przypadku są metody opisane w załącznikach Z2B oraz Z2C.   

5.12.5. W przypadku stosowania płyty LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody  ograniczenia w zakresie jej stosowalności. Płytę 

dynamiczną można stosować wyłącznie dla gruntów niespoistych o uziarnieniu do 63 mm. Wartość modułu Evd można uznać za miarodajną, 

jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa o więcej niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie 

zagęszczania. Dopuszczenie badania z zastosowaniem LPD nie może kolidować z zapisami p. 6.1.3. niniejszych SST.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" pkt 6.  

Badania i pomiary dzielą się na:  

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru  

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 

i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  

Badania obejmują:  

– pobranie próbek,  

– zapakowanie próbek do wysyłki,  

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  

– przeprowadzenie badania,  

– sprawozdanie z badań.   

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robót.  

6.1.2. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest 

zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w SST. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. 

Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres badań i pomiarów Wykonawcy nie powinien 

być mniejszy niż wskazano w niniejszym SST.   

6.1.3. Podczas kontroli jakości robót badania należy prowadzić zgodnie z metodami  i wymaganiami wskazanymi w niniejszych SST. Na wniosek 

Wykonawcy Inżynier/  Inspektor nadzoru – o ile niniejsze SST nie stanowi inaczej – może dopuścić zastosowanie alternatywnych metod, norm, 

procedur lub reguł określających sposób wykonania badań terenowych i laboratoryjnych i ocenę ich wyników, o ile alternatywne normy, procedury 

oraz reguły są zgodne z odpowiednimi zasadami określonymi w niniejszych SST oraz są co najmniej równoważne w odniesieniu do przyszłego 

bezpieczeństwa konstrukcji, oraz jej użytkowalności i trwałości, jakich można byłoby oczekiwać w przypadku zastosowania wymagań wskazanych 

w niniejszych SST. Każde odstępstwo od wymagań zawartych w niniejszych SST oraz od wymagań określonych w przywołanych normach i 

procedurach należy szczegółowo uzasadnić i opisać, w szczególności należy poddać ocenie wpływ odstępstwa od wymagań określonych w 

niniejszych SST, na wyniki poszczególnych badań.  

6.1.4. Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość zastosowanych 

materiałów i wyrobów budowlanych  oraz ukończonych robót warstwy  spełniają wymagania określone w kontrakcie.  Pobieraniem próbek, 

wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po 

poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego.  

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony 

kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez 

Laboratorium Zamawiającego.  

Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru decyduje o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy 

tzn. dziennej działce roboczej.   

6.1.5. Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 

uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  
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Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane 

laboratorium, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.  

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 

wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.  

6.2. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót ziemnych  

6.2.1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych lub wydzielonego ich etapu należy zweryfikować założenia dotyczące przydatności gruntów i 

materiałów antropogenicznych do zastosowania jako materiał nasypowy, uwzględniając wymagania określone w punkcie 2 oraz w Dokumentacji 

Projektowej. Ocenę taką należy przeprowadzać w przypadku każdej zmiany rodzaju lub źródła materiału do wykorzystania jako materiał 

nasypowy.  

6.2.2. Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien   

przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru  ich Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) oraz inne dokumenty, jeżeli konieczność ich 

przedłożenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie istotnych właściwości, nie ujętych w DWU (na 

przykład wytrzymałość długoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).  

6.2.3. W przypadku jeżeli grunty lub materiały antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako materiał nasypowy będą ulepszane to 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykazać, że przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiałów, pozwala na 

uzyskanie wymaganych właściwości oraz spełnienie wymagań dotyczących materiału po wbudowaniu.  

6.2.4. W przypadku warstwy ulepszonego podłoża Wykonawca przed przystąpieniem  do jej wykonania przedstawi wszystkie niezbędne 

dokumenty wynikające z wymagań  określonych w SST, dotyczące technologii stosowanej do wykonania tej warstwy,  a w razie potrzeby wykona 

odcinek próbny na polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru.  

6.3. Badania i pomiary w czasie realizacji robót ziemnych  

6.3.1. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest 

zgodna z postawionymi wymaganiami.  Badania powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w 

wymaganym zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości 

robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w SST. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań 

Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru.  

6.3.2. W trakcie prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżąco odwodnienie korpusu  drogowego. Sprawdzanie polega na kontroli zgodności 

z wymaganiami określonymi  w punkcie 5 oraz  z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych,  

 właściwe prowadzenie prac aby nie powodować nawadniania gruntów w wykopie  lub w nasypie.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodności robót z wymaganiami  dotyczącymi:  

 pochyleń i dokładności wykonania skarp określonych w tablicy 6.1.,   

 wykonania umocnień powierzchni skarp, sformułowanymi w Dokumentacji Projektowej lub w Projekcie Geotechnicznym.  

6.4. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.4.1. Odbioru korpusu ziemnego dokonuje się na podstawie technicznych dokumentów  kontrolnych, zgromadzonych przed przystąpieniem do 

robót oraz prowadzonych w czasie wykonywania robót ziemnych oraz na podstawie badań i pomiarów wykonanych  po zakończeniu wykonania 

budowli ziemnej,  w zakresie wymaganym przez SST.  

6.4.2. W zakres badań w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych  dokumentów kontrolnych, cech geometrycznych 

budowli ziemnej, zagęszczenia, nośności oraz odwodnienia. Ponadto należy sprawdzić wykonanie i umocnienie skarp, na podstawie wymagań 

odrębnej SST.  

6.4.3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych budowli ziemnej  do odbioru robót ziemnych podano w tablicy 6.1. 
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Tablica 6.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów geometrycznych wykonanych robót ziemnych 

Lp.  Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
Tolerancje wykonania 

robót 

1  Szerokości korpusu drogowego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

prostych, w 

punktach głównych łuku, co 100 m na  łukach o R ≥ 

100 m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w 

miejscach, które budzą wątpliwości 

≤ +5 cm 

2  Odchylenie osi korpusu ziemnego ± 5 cm 

3  Szerokości dna rowów ± 5 cm 

4  
Rzędne powierzchni korpusu 

drogowego 
Nie więcej niż -3 cm lub  

+1 cm 

5  Pochylenie skarp 
≤ 10% wartości 

pochylenia 

6  
Równość górnej powierzchni korpusu 

drogowego 
≤ 3 cm 

7  Równość skarp ≤ +- 10 cm 

8  

Spadek podłużny powierzchni korpusu 

drogowego lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m 

oraz w punktach  wątpliwych 
Nie więcej niż  -3 cm lub  

+1 cm 

9  
Pochylenie poprzeczne górnej 

powierzchni korpusu drogowego 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 100 m 

oraz w punktach wątpliwych 
±0,5% 

*) Jeżeli długość elementu  podlegającego odbiorowi jest mniejsza niż 1 km, to określając wartość średnią należy uwzględnić wyniki wszystkich 

pomiarów  

6.4.4. Zagęszczenie materiału nasypowego, gruntu podłoża pod nasypem oraz podłoża gruntowego nawierzchni w wykopie określa się na 

podstawie wskaźnika zagęszczenia Is. Badanie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.11.1 i 

5.11.2 niniejszych SST. W raporcie z badań należy podać wskaźnik zagęszczenia oraz wilgotność badanego gruntu. Wykonawca do odbioru 

budowli ziemnej przedstawi wyniki badań wskaźnika zagęszczenia każdej warstwy. Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia powinna być 

następująca:  

 W wykopach i dla górnej warstwy nasypu – nie mniej niż 1 badanie na każde 1000 m2 powierzchni zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 
2 badania  na dziennej działce roboczej.  

 Dla pozostałych partii nasypu  – nie mniej niż 1 badanie na każde 2000 m2 powierzchni zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 2 badania  

na dziennej działce roboczej.  

Ponadto badanie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.  

6.4.5. Jeżeli dopuszczono kontrolę zagęszczenia na podstawie wskaźnika odkształcenia Io  to wymaga się aby częstotliwość badań była nie 

mniejsza niż określono w punkcie  

6.4.4. w odniesieniu do badania wskaźnika zagęszczenia Is.   

6.4.6. Nośność należy badać na powierzchni warstw, określonych w Dokumentacji Projektowej. Nośność określa się na podstawie wartości 

wtórnego modułu odkształcenia E2. Badanie modułu odkształcenia E2 należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w p. 5.12.3 

niniejszych SST. Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badań nośności podłoża pod nasypem oraz na powierzchni tych 

warstw, które zostały zakryte wyżej leżącymi warstwami do czasu przeprowadzenia odbioru budowli ziemnej. Nośność na powierzchni podłoża 

gruntowego nawierzchni może być określona przed lub podczas odbioru budowli ziemnej. Częstotliwość badań nośności powinna być 

następująca:  

 Nie mniej niż jeden raz na 1000 m2 powierzchni w przypadku badania na powierzchni podłoża gruntowego nawierzchni,  

 Nie mniej niż jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostałych przypadkach,   

 W miejscach wskazanych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.  

6.4.7. Za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru dopuszcza się stosowanie innych metody do oceny stanu zagęszczenia i nośności wykonanych 

warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami określonymi w niniejszych SST, dla warunków wynikających ze stosowanych w robotach 

ziemnych gruntów i materiałów  antropogenicznych. Zasady stosowania innych metod określono w niniejszych SST w punktach 5.11., 5.12. 
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6.5. Sprawdzenie wykonania ukopu, dokopu i odkładu  

6.5.1. Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodności robót  i wykonanego ukopu lub dokopu z wymaganiami 

sformułowanymi w Dokumentacji  Projektowej i STWiORB. W trakcie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

 zgodności i rodzaju gruntu z Dokumentacją Projektową,  

 zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność,  

 odwodnienia,  

 zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.  

6.5.2. Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności robót i wykonanego  odkładu z wymaganiami sformułowanymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST. W trakcie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:  

 prawidłowe usytuowanie i kształt geometryczny odkładu,  

 odpowiednie wbudowanie gruntu,  

 odwodnienie,  

 właściwe zagospodarowanie odkładu.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

7.1.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt 7  

7.2. Jednostka obmiarowa  

7.3.1. Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] wykonanych robót ziemnych.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

8.1.2. Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania  wg pkt. 5 i 6 niniejszych SST dały wyniki pozytywne.  

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań 

i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  

8.2.1. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami punktu 8.2 SST DM- 00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz niniejszych SST.  

8.2.2. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór  

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  

8.2.3. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.  

8.3. Odbiór częściowy  

8.3.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny  

8.4.1. Roboty objęte niniejszymi SST podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na 

podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.  

8.4.2. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót (dokumentację powykonawczą).   

8.4.3. Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót 

związanych z niniejszymi SST, a także spełnienie wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunków Wykonania.  
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8.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

8.5.1. Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót, to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie 

przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe 

(zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na 

trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej.  

8.5.2. Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.   

8.5.3. W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i 

roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i 

wykona prawidłowo roboty na własny koszt.  

8.5.4. Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo 

wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

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 m3 nasypu obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie Robót,  

 przygotowanie podłoża pod nasyp zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami STWiORB,  

 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki  transportowe lub zakup materiału i załadunek na środki 

transportowe,  

 transport urobku z ukopu lub/i dokopu lub zakupionego materiału na miejsce  wbudowania,  

 wykonanie badań materiału (gruntu) określających typ, rodzaj materiału  do wbudowania w nasyp,  

 doprowadzenie gruntu lub materiału do wilgotności optymalnej,   

 wbudowanie dostarczonego gruntu lub materiału w nasyp w sposób określony w niniejszych STWiORB,  

 zagęszczenie gruntu w nasypach do wymaganych poziomów zagęszczenia i wymaganej nośności,  

 wykonanie wzmocnienia o ile było przewidziane,  

 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp (z uwzględnieniem wymagań niniejszych STWiORB),  

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,  

 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi,  

 odwodnienie terenu robót,  

 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,  

 wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem robót zgodnie z wymaganiami niniejszych STWiORB.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszymi STWiORB obejmuje:  

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych,  

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 

wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1 PN-EN ISO 14688-1  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.  

2 PN-EN ISO 14688-2  Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.  

3 PN-EN ISO 14689-2  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skał.  

4 PN-EN ISO 17892-1  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 1: Oznaczanie wilgotności  

naturalnej.  

5 PN-EN ISO 17892-4  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 4: Badanie uziarnienia 

gruntów.  

6 PN-EN ISO 17892-1  Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: Badanie filtracji przy 

stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.  

7 PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 12: Oznaczanie granic Atterberga.  

8 PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

9 BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

10 PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

11 BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 12 PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarności biernej.  

13 PN-55/B04492  Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.  

14 PN-EN-13285  Mieszanki niezwiązane. Wymagania.  

15 PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.  

16 PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika 

piaskowego.  

17 PN-EN 1097-5  Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w 

suszarce z wentylacją.  

18 PN-EN 13286-2  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody  badań laboratoryjnych gęstości na sucho i 

zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.  

19 PN-EN 13286-47  Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika 

nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego  

20 PN-EN-14227-10  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.  Cześć 10. Grunty stabilizowane cementem.  

21 PN-EN-14227-11  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.  Cześć 11. Grunty stabilizowane wapnem  

22 PN-EN-14227-12  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja.  Cześć 12. Grunty stabilizowane żużlem  

23 PN-EN-14227-13  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem 

drogowym.  

24 PN-EN-14227-14  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Cześć 14. Grunty stabilizowane popiołami lotnymi  

25 PN-EN ISO 10318-1  Geosyntetyki. Część 1: Terminy i definicje.  

26 PN-EN ISO 13251  Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach 

ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.  
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27 PN-EN 1997-1  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Część 1: Zasady ogólne.  

28 PN-EN 1997-2  Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne . Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.  

29 PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw .Analiza chemiczna  

10.2. Inne dokumenty  

1 ZTV E-StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau. Wydanie 2017.  

2 Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego. Załącznik do zarządzenia nr 22 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019 r.,  

3 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, IBDiM, Warszawa, 1998.  

4 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  

5 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 16.06.2014 r.  

6 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia  

16.06.2014 r.  

7 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.  
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ZAŁĄCZNIK 1  

  

Z1.A. Wymagany wskaźnik zagęszczania w nasypach i w wykopach.  

  

                  

Rysunek Z1.1. Nasyp  

 

 

Rysunek Z1.2. Wykop i miejsca zerowe robót ziemnych  

    
Z1.B. Nośność   

1. Podane schematy uwzględniają typowe rozwiązania występujące w KTKNPiP oraz w KTKNS.  

2. W przypadku rozwiązań indywidualnych wymagania dla nośności należy określić  w Dokumentacji Technicznej.  

3. Oznaczenia:  

GWN górna warstwa nasypu,  

UPG ulepszone podłoże gruntowe,  

H(GWN grubość górnej warstwy nasypu,  

H(UPG)  grubość warstwy ulepszonego podłoża gruntowego.  

  

  

Rysunek Z1.3. Nośność dla wykopów dla kategorii ruchu KR1-KR2  
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Rysunek Z1.4. Nośność dla nasypów dla kategorii ruchu KR1-KR2  

  
Rysunek Z1.5. Nośność dla wykopów i nasypów dla kategorii ruchu KR3-KR4 

 

  

Rysunek Z1.6. Nośność dla wykopów dla kategorii ruchu KR5-KR7 

  

            

Rysunek Z1.7. Nośność dla nasypów dla kategorii ruchu KR5-KR7 

    
  

( a )                                ( b)    
       ( c )   
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ZAŁĄCZNIK 2  

  

METODY WYKONANIA BADAŃ KONTROLNYCH W ROBOTACH ZIEMNYCH  

  

Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOSCI OBJĘTOŚCIOWEJ SZKIELETU (BADANIE 

PROCTORA)  

Z2.B OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA  

Z2.C OZNACZANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA PRZEZ OBCIĄŻENIE PŁYTĄ (POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM)  

Z2.D OZNACZANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA POD OBCIĄŻENIEM DYNAMICZNYM LEKKĄ PŁYTĄ LPD  

Z2.E OZNACZANIE WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR I PĘCZNIENIA LINIOWEGO  

Z2.F  OZNACZANIE WSKAŹNIKA PIASKOWEGO  

Z2.G  OZNACZANIE WILGOTNOŚCI  

Z2.H OZNACZANIE UZIARNIENIA  

Z2.I OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOŚCI WP I GRANICY PŁYNNOSCI WL  

Z2.J  OZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI k  

Z2.K  OZNACZANIE ZAWARTOŚCI SUBSATNCJI ORGANICZNYCH  

Z2.L POŚREDNIE OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA NA PODSTAWIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA OKREŚLONEGO W 

BADANIU SONDĄ DYNAMICZNĄ  

UWAGA:  

Uwzględniając zróżnicowanie gruntów i materiałów, które mogą być zastosowane w robotach ziemnych kontrola właściwości może być 

oparta o zastosowanie metod badań określonych w odniesieniu do gruntów, kruszyw lub do mieszanek. Metoda badania określonej 

właściwości konkretnego gruntu/materiału zostanie wybrana na podstawie Załącznika 2 i przedstawiona przez Wykonawcę do 

akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru.   

  

Dopuszcza się stosowanie innych metod kontroli niż wskazane w niniejszych SST pod warunkiem spełnienia warunków określonych w 

punkcie 6.1.3. niniejszych SST.  

  
Z2.A OZNACZANIE WILGOTNOŚCI OPTYMALNEJ I MAKSYMALNEJ GĘSTOSCI OBJĘTOŚCIOWEJ SZKIELETU (BADANIE 

PROCTORA)  

Procedura badania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntów zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 w 

punkcie 8.  

Procedura badania wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętości szkieletu mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-

2.   

W oznaczeniu wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntów  i mieszanek kruszyw oraz wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is należy stosować badanie Proctora  i energię zagęszczania dobraną odpowiednio do stosowanej metody badawczej.   

Z2.B  OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA  

Procedura oznaczania wskaźnika zagęszczenia Is zawarta jest w normie BN-77/8931-12. Maksymalną gęstość objętościową szkieletu należy 

określić według procedury wskazanej  w załączniku Z2.A.  

Z2.C  OZNACZANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA PRZEZ OBCIĄŻENIE PŁYTĄ (POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM)  

Procedura oznaczania modułu odkształcenia podłoża z zastosowaniem płyty obciążonej statycznie zawarta jest w załączniku B do normy PN-S-

02205:1988.  

Oznaczenie modułu odkształcenia odnosi się do nośności warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartość modułu można uznać za 

miarodajną w odniesieniu do kryteriów określonych  w SST, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od 

wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%.  W przypadku badania warstwy o wilgotności poza 

wymienionym przedziałem należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartość modułu.  
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Z2.D  OZNACZANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA PODŁOŻA POD OBCIĄŻENIEM DYNAMICZNYM LEKKĄ PŁYTĄ (LPD).  

Badanie Lekką Płytą Dynamiczną (LPD) można stosować wyłącznie w kontroli warstw wykonanych z gruntów i materiałów niespoistych. Należy 

stosować płytę   

o średnicy 30 cm. Stosowanie płyty o innej średnicy jest możliwe pod warunkiem spełnienia warunków określonych w punkcie 6.1.3. niniejszych 

SST.  

Głębokość oddziaływania LPD jest równa średnicy płyty. Oznacza to, że w przypadku stosowania płyty o średnicy 30 cm nie należy poddawać 

badaniu warstw grubszych niż 30 cm. W przypadku badania warstw cieńszych niż średnica płyty należy wykluczyć możliwość wpływu warstwy 

leżącej niżej na wynik oznaczenia.  

Oznaczenie modułu odkształcenia odnosi się do nośności warstwy w chwili przeprowadzenia badania. Wartość modułu można uznać za 

miarodajną w odniesieniu do kryteriów określonych  w SST, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od 

wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%. W przypadku badania warstwy o wilgotności poza 

wymienionym przedziałem należy wprowadzić odpowiednie współczynniki korygujące wartość modułu.  

Stosowane urządzenie musi mieć ważny dokument certyfikacji. Uwzględniając zróżnicowanie konstrukcyjne urządzeń pomiarowych, określanych 

jako Lekka Płyta Dynamiczna (LPD) w kontroli warstwy należy stosować jeden typ urządzenia. Należy ściśle przestrzegać procedury oznaczania 

modułu odkształcenia podłoża pod obciążeniem dynamicznym, określonej przez producenta w instrukcji stosowania urządzenia.   

Badanie LPD może być wykorzystane jako pośrednia metoda oceny zagęszczenia i/lub nośności warstwy na podstawie zaakceptowanych przez 

Inżyniera/Inspektora nadzoru  korelacji wartości dynamicznego modułu odkształcenia Evd z wartościami wskaźnika zagęszczenia Is i/lub wtórnego 

modułu odkształcenia E2  

Z2.E  OZNACZANIE WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI CBR I PĘCZNIENIA LINIOWEGO  

Procedura badania wskaźnika nośności CBR i pęcznienia liniowego gruntów zawarta jest  w załączniku A do normy PN-S-02205:1988.  

Procedura badania wskaźnika nośności CBR i pęcznienia liniowego mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 13286-47. Wilgotność 

materiału do uformowania próbek należy określić według zasady podanej w załączniku A do normy PN-S-02205:1988. W czasie pomiaru 

pęcznienia próbkę należy nasycać wodą przez 4 doby. Projektant określi jakie obciążenie zastosować na czas pęcznienia próbki.  

Z2.F  OZNACZANIE WSKAŹNIKA PIASKOWEGO  

Procedura oznaczenia oznaczania wskaźnika piaskowego gruntów WP zawarta jest w normie  BN-64/8931-01.  

Możliwe jest zastosowanie do gruntów badania wskaźnika piaskowego SE4 według normy PNEN 933-8, odnoszącej się do kruszyw, pod 

warunkiem określenia kryterium oceny wyniku oznaczenia dla nowej normy.  

Procedura oznaczenia wskaźnika piaskowego kruszyw (mieszanek kruszyw) zawarta jest  w normie PN-EN 933-8. Należy stosować badanie 

wskaźnika piaskowego SE4.   

Z2.G  OZNACZANIE WILGOTNOŚCI  

Procedura oznaczenia wilgotności gruntów zawarta jest w normie PN-B-04481:1988 lub w PNEN ISO 17892-1. Procedura oznaczenia 

wilgotności mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PN-EN 1097-5.  

Z2.H  OZNACZANIE UZIARNIENIA  

Procedura oznaczenia uziarnienia gruntów zawarta jest w normie PN-88/B-04481 lub w PN-EN ISO 17892-4. Procedura oznaczenia uziarnienia 

mieszanek kruszyw zawarta jest w normie PNEN 933-1.  

Z2.I OZNACZANIE GRANICY PLASTYCZNOŚCI WP I GRANICY PŁYNNOSCI WL.   

Procedura oznaczenia granicy plastyczności WP i granicy płynności WL (granice Atterberga) gruntów drobnoziarnistych (spoistych) jest określona 

w normie PN-B-04481:1988 lub w PN-EN ISO 17892-12.   

Na podstawie wartości granicy plastyczności WP i granicy płynności WL określa się wskaźnik plastyczności IP = WL – WP, charakteryzujący 

plastyczność (spoistość) gruntu.   

Z2.J  OZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI k  

W przypadku stosowania kryteriów odnoszących się do wartości współczynnika filtracji k, określonych według metody zawartej w normie PN-

55/B-04492, należy stosować procedurę badania próbek i oznaczenia współczynnika filtracji k, określoną w tej normie.   

Dopuszcza się pośrednią metodę oceny właściwości filtracyjnych gruntów gruboziarnistych  (wg klasyfikacji PN-EN ISO 14688-2) na podstawie 

obliczenia współczynnika filtracji k  z zastosowaniem wzoru amerykańskiego USBSC:  

k = 0,0036 x d202,3  
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gdzie:   

k  współczynnik filtracji [m/s]  

d20  średnica zastępcza [mm], odpowiadająca zawartości 20% ziaren na krzywej uziarnienia gruntu.   

Stosowanie w badaniu próbek gruntów procedury oznaczenia współczynnika filtracji k, zawartej  w normie PN-EN ISO 17892-11 wymaga 

stosowania wymagań określonych w odniesieniu  do tej metody badania. Możliwe jest zweryfikowanie lub potwierdzenia kryterium oceny 

określonego na podstawie badania według normy PN-55/B-04492.   

Z2.K OZNACZANIE ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH    

Procedura oznaczenia zawartości substancji organicznych zawarta jest w normie PN-B04481:1988 lub w normie PN-EN 1744-1. Metodą 

referencyjną jest procedura zawarta  w normie PN-B-04481:1988  

Z2.L POŚREDNIE OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA NA PODSTAWIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA OKREŚLONEGO W 

BADANIU SONDĄ DYNAMICZNĄ   

Do dodatkowej kontroli zagęszczenia nasypów wykonanych z gruntów niespoistych można stosować sondy dynamiczne. Procedura wykonywania 

badania sondą dynamiczną zawarta jest w normie PN-B-04452. Orientacyjną wartość wskaźnika zagęszczenia IS można określić na podstawie 

zależności korelacyjnej:  

0,818 

�� =   

0,958 − 0,174 �� 

gdzie:  

ID stopień zagęszczenia gruntów niespoistych wyznaczony w oparciu o liczbę uderzeń młota (NK) potrzebną do zagłębienia końcówki o 0,1 m 

(sondy DPL, DPM), 0,2 m (DPSH)  na podstawie wzorów:  

DPL  ID = 0,071+0,429 lg NK  
DPM   ID = 0,176+0,431 lg NK   

DPH    ID = 0,271+0,441 lg NK  

DPSH   ID = 0,196+0,441 lg NK  
  

Wyniki sondowania należy interpretować dopiero poniżej głębokości krytycznej (tc) wynoszącej dla sondy DPL tc=0,6 m, dla sond DPM oraz DPH 

tc=1,0 m, dla sondy DPSH tc=1,5 m.  
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D-03.02.01 
 

KANALIZACJA  DESZCZOWA 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową kanalizacji deszczowej przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

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

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z 

odwodnieniem korpusu drogowego i odprowadzeniem wody opadowej.  

Zakres robót obejmuje:  

 Roboty ziemne związane z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, 

 Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągów,  

 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych ∅425 z PVC-U z wpustem żeliwnym jezdniowym klasy D400, 

 Wykonanie studni rewizyjnych ∅600 z PVC-U z pokrywą żeliwno-betonową typu ciężkiego D400, 

 Wykonanie przykanalików z PVC-U, 

 Wykonanie przebudowy i regulacji istniejących studzienek kanalizacyjnych i studni rewizyjnych. 

1.4. Określenia podstawowe  

 Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.  

 Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.  

 Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.  

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

 Wylot wód opadowych do rowu – umocnienie końca kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu.  

 Właz kanałowy – element żeliwny lub z wypełnieniem betonowym przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

 Osadnik – element przepływowy ulicznej studzienki ściekowej, służący do oddzielenia większych frakcji zanieczyszczeń  

 Rów infiltracyjny – rów z warstwą filtracyjną w podłożu.  

 Sączek podłużny – rowek wypełniony materiałem wodoprzepuszczalnym służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek 
głęboki) lub do odwodnienia przepuszczalnych warstw nawierzchni torowej, usytuowany równolegle do osi torowiska.  

 Zasuwa burzowa – stalowy element montowany do wylotu kanalizacji, zabezpieczający przed cofaniem się wód opadowych z powrotem 
do kanalizacji deszczowej.  

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 ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
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2.2. Zasady wykorzystania gruntów  

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  w maksymalnym stopniu do zasypania 

wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 

ziemnych za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 

Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy  z przeznaczeniem innym niż wykorzystanie do zasypki wykopu lub 

wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł 

własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  

Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 

zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z wykopu we własnym zakresie.  

2.3. Kruszywa do wykonania podsypek  

Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki i piaski 

zgodnie z normą PN-B-11111:1996.  

Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać następujące wymagania:  

 uziarnienie do 40mm,  
 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  
 zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
 zawartość cząstek organicznych do 2%  

 
Zakres uziarnienia gruntów do wykonania podsypki uzależniony jest od średnicy przewodu i wynosi od 2 do 40mm.  

2.4. Kruszywa i grunt dla obsypek i zasypek rur pełnych  

Do wykonania obsypek i zasypek należy stosować grunt sypki jak piasek, żwir, pospółki, kruszywo łamane o uziarnieniu od 2 do 40mm 

zgodnie z normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne minimalna, jednak musi umożliwić ułożenie rur oraz wprowadzenie urządzenia do 

zagęszczenia gruntu z boku rury. Podłoże stanowi dolną część obsypki strefy z normami BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998   

Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych powinny spełniać następujące 

wymagania:  

 uziarnienie do 40mm,  
 wskaźnik różnorodności U>3,  
 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0 - zawartość części organicznych I<2%  
 pęcznienie pod wpływem wody P<5%  
 mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10%  
 grunt powinien być niewysadzinowy  
 grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia -  odporność na rozpad <10%.  

2.5. Materiały stosowane przy wykonaniu kanalizacji  

 Przykanaliki   

Rury kielichowe PVC-U  o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m2 o średnicy Ø160mm łączone na uszczelki gumowe. Spełnienie 

powyższych parametrów technicznych powinno być potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej. Parametry rur dotyczących sztywności 

powinny być potwierdzone przez dostawce zgodnie z Prawem Budowlanym deklaracją zgodności z Polską Normą PN-EN 1401-1:1999 Aprobatą 

Techniczną lub projektem technicznym w przypadku zastosowania wyrobu jednostkowego.  

 Uliczne studzienki ściekowe oraz studnie rewizyjne  

 Podbudowa studni/studzienki z betonu C12/15 gr. 15 cm. 

 Studzienka ściekowa z PVC-U ∅425, 

 Studzienka rewizyjna z PVC-U ∅600, 

 Wpust uliczny żeliwny przejazdowy i pokrywa, typ ciężki klasy D400 z ramą, kołnierzem i rusztem jednolitej konstrukcji i grubości z 

zawiasem i ryglem wg PN-EN 124-1, -2, -3, -4, -5, -6; 2015-07  

Elementy studzienki i studni łączyć na uszczelkę gumową. W przypadku przykanalików prowadzonych ze spadkiem >5% na wylocie z 

wpustu stosować kolanka lub kształtkę przegubową kątową. 
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2.6. Składowanie materiałów  

 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych   

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy  je odpowiednio chronić:  

 przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego;   

 przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone;  

 rury w prostych odcinkach — składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 

0,1m i w odstępach 1 do 2 metrów; − nie przekraczać wysokości składowania około 1m dla rur o małych średnicach;  

 rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno  lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej;  

 powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych;   

 w przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, podobnie na podkładach 

drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom;  

 wykonawca jest zobowiązany do układania rur według poszczególnych grup, wielkości  i gatunków w sposób zapewniający stateczność 

oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

 Wpusty żeliwne  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach  w stosach o wysokości maksymalnej 1,50m.  

Nie dopuszcza się wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.  

Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwość użycia sprzętu 

mechanicznego do załadunku i rozładunku.  

 Kruszywo  

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanału. Podłoże składowiska powinno być równe, 

utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  

 Odbiór materiałów na budowę  

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  i protokółami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. Należy 

przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy 

poddać badaniom określonym przez Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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

3.2. Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych  

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania  z następującego sprzętu do wykonania 

robót takich jak:  

 do układania kolektorów  

 do posadowienia studzienek, studni rewizyjnych 

Wymagany sprzęt:  

 zawiesia pasowe  

 wózek widłowy  

 koparka   

 spycharka kołowa lub gąsienicowa  

 sprzęt do zagęszczania gruntu: zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne  

 wyciąg do urobku ziemi  

 sprzętu do układania mieszanki betonowej: pompy do betonu  

 beczkowóz   

 betoniarka  

 wibromłoty nierezonansowe do pogrążania grodzic (profili) ścianek szczelnych,  

 palniki gazowe do obcięcia ścianki szczelnej,  

 sprzęt do transportu  

 samochody samowyładowcze  
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 sprzęt ręczny inny niezbędny do wykonania zadania  

 inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania   

Sprzęt do robót montażowych:  

 dźwig o wymaganym wysięgu i udźwigu do montażu zbiorników przepompowni ścieków 

  samochód skrzyniowy   

 wciągarka mechaniczna  

 betoniarka  

 narzędzia i elektronarzędzia ręczne  

 sprzęt ręczny  

 inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania  

Sprzęt do załadunku i wyładunku wyrobów przewożonych luzem: 

 samochód ciężarowy typu wywrotka.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

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

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla kanalizacji deszczowej od producenta do placu budowy. Środki transportu używane do 

wykonania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

4.2. Transport rur kanałowych  

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury przewozić w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce występujące poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. Podczas załadunku i rozładunku chronić 

końce wlotów i wylotów przed uszkodzeniami pochodzącymi od skrzyni ładunkowej oraz wózka widłowego. Transport oraz prace przeładunkowe 

nie mogą być prowadzone w temperaturze poniżej -150 C.  

4.3. Transport włazów kanałowych, pierścieni odciążających, studni, studzienek i wylotów   

Włazy kanałowe, pierścienie odciążające, studnie, studzienki i wyloty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

4.4. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany 

składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granice określone w wymaganiach technologicznych. 

Beton należy przewozić środkami transportu przeznaczonymi do tego typu materiału.  

4.5. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, nadmiernym 

zawilgoceniem i wysuszeniem oraz przed. zmieszaniem z innymi materiałami,.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

Lokalizacja elementów odwodnienia nie może utrudniać pracy maszyn roboczych.  W każdym wypadku powinna być zapewniona skrajnia 

budowli zgodnie z wymaganiami normy  PN-69/K-02057 i warunku wolnej strefy od wszelkich urządzeń.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca robót powinien dowiązać studzienki do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących 

układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych  i wysokościowych. W czasie robót przygotowawczych należy wytyczyć krawędzie wykopów  

5.3. Zakres wykonywania robót  

Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmują:  
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 wykonanie wykopów,  

 umocnienie wykopów,  

 wykonanie podsypki pod kanały i studnie w gotowym wykopie,  

 układanie rur z kontrolą spadków i zagłębień,  

 wykonanie studni rewizyjnych i studzienek ściekowych 

 łączenie rur i kształtek,  

 wykonanie podsypki i obsypki kanałów i studzienek,  

 zasypanie wykopów  

 próby szczelności kanałów. 

5.4. Wykonanie robót  

 Roboty przygotowawcze  

Podstawę wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa.  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, lub rozbiórką istniejących instalacji podziemnych powinno być wykonane przygotowanie 

terenu pod budowę.  

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania 

infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 

takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych.  

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby 

geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekazane Inżynierowi.  

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem:  

 przekopów kontrolnych,  

 zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych,  

 przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,   

 odwodnieniem wykopów  

 regulacja istniejącego rowu  

 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym 

celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu  do badań geologicznych.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 

powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inżynier na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robót,  

 skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnego.  

 Wymagania szczegółowe  

Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów i osłonie ścianek szczelnych, oraz jako 

elementy odwodnienia.  

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:  

 pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia ścian wykopu  

 stal, kształtowniki   

 stal zbrojeniowa A - I (St 3SX),  

 beton C16/20, 

 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-63 mm kl. III dla wykonania umocnienia ścian wykopu drewno na stemple budowlane (okrągłe) 

iglaste korowane nasycone dla wykonania umocnienia ścian wykopu izolacje pionowe lekko bitumiczne  

 grodzice G62 wg normy EN 10248-1:1999, En10248-2:1999.Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć 

wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się.  
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 szalowanie z gotowych elementów inne elementy jak umocnienie wykopu wypraskami Do odwodnienia wykopów należy stosować 

następujące materiały:  

 agregaty pompowe,  

 igłofiltry do odwadniania  

 Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, 

a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony 

środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).   

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm  w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym 

około 20cm. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem posadowienia kanału lub studzienki.  

Wykonywanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1m poniżej poziomu 

piezometrycznego wody gruntowej.  

Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 

bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

 Roboty związane z wykonaniem stalowej ścianki szczelnej (zabezpieczenie wykopu)  

Przed przystąpieniem do wykonania ścianki szczelnej należy wykonać, staraniem Wykonawcy, Projekt technologiczny wykonania ścianki 

szczelnej, który powinien zawierać:  

 plan sytuacyjny miejsca wykonania robót z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz możliwymi utrudnieniami, np. obecności w pobliżu 

wykonywanych robót budynków, instalacji podziemnych, linii napowietrznych itp.;  

 rodzaje gruntów i uwarstwienie podłoża gruntowego;  

 poziom oraz miejsce reperów na terenie lub w sąsiedztwie budowy;  

 ograniczenia dotyczące dowozu sprzętu oraz materiałów;  

 ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki;  

 ograniczenia wynikające z istniejących w pobliżu budowli, konstrukcji i instalacji;  

 rodzaj sprzętu który zostanie użyty do wykonania robót;  

 sposób postępowania w przypadku wystąpienia trudności w pogrążaniu grodzic;  

 warunki BHP w trakcie wykonywania robót.  

Projekt technologiczny powinien być uzgodniony przez Inspektora Nadzoru.  

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo i efektywność. 

Wykonanie i użycie konstrukcji pomocniczych powinno być zgodne  z Projektem technologicznym. Przebieg robót w celu wykonania konstrukcji 

ścianki szczelnej powinien być zgodny z Projektem technologicznym. Jeżeli ustalony przebieg robót nie może być zachowany należy opracować 

rozwiązanie alternatywne spełniające podstawowe wymagania Projektu technologicznego.  

Zagłębianie ścianki należy przeprowadzić z użyciem wibromłotów nierezonansowych.  

W przypadku zaistnienia podłużnego odchylenia brusa w trakcie zagłębiania, zaleca się natychmiastowe przeciwdziałanie, np. poprzez 

przyłożenie siły naciągającej bądź odpychającej. W przypadku zaistnienia w trakcie zagłębiania poprzecznego odchylenia i skręcania brusa, 

zaleca się jego wyciągnięcie i powtórne zagłębienie, jeśli inne metody są niewystarczające.  

 Roboty ziemne  

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od metody wbudowania kanalizacji, od wielkości robót, 

głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Do robót ziemnych można przystąpić po 

usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizację należy wykonać jako wąskoprzestrzenne o 

ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-06050:1999,  PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Należy 

w taki sposób wytyczać minimalną szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu dostępnych 

urządzeń. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu  do odbiornika i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do 

spadku kanału. Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienia wykopów nawodnionych. 

Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie 

w tym miejscu kołków krawędziowych naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.. Należy unikać naruszenia 

struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jeżeli doszło do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyrównać za pomocą odpowiedniego 

materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą 

osiągnięcia głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 

Dokumentacji Projektowej.  



    

  

D-03.02.01             7 

 Rodzaje wykopów  

Dla potrzeb budowy sieci mogą być stosowane wykopy ciągle – wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych 

oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od 

warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i warunków hydrogeologicznych. Generalną zasadą w nawiązaniu  do wymagań bhp jest, aby przy 

głębokościach większych niż 1m, niezależnie od rodzaju gruntu  i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały pionowe ściany 

odeskowane i rozparte. Wyjście (zejście) po drabinie do i z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1m od 

poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20m.  

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ wody od miejsca 

wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.  

 Wykonanie deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  

 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  

 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  

 zapewniać odpowiednią szczelność,  

 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  

 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek z drzew iglastych III 

lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. Ostre krawędzie betonu należy sfazować stosując odpowiednie profile.  

 Rozkładanie wykopów  

Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi, przygotować punkty 

wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku. 

Rozkładanie należy rozpocząć  od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studzienek rewizyjnych. 

Wykopy należy rozkładać od strony połączenia z istniejącą siecią.   

 Szerokość wykopów  

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. 

Szerokość dna wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.  

 Umocnienie wykopów  

Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian wykopów.  

Wykopy pod kanalizację umocnić szalunkami klatkowymi typu płytowego z atestami posiadającymi certyfikaty bezpieczeństwa, wariantowo 

szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest 

złożone z oddzielnych odcinków tak zwanych klatek o długości 4,0 — 5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich 

powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić z jednoczesnym zasypywaniem wykopów. Przy zwalnianiu rozpór 

należy unikać wstrząsów w otaczającym gruncie.  

 Ewentualne odwodnienie wykopów linowych  

Technologia wykonania wykopu musi uwzględniać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie 

wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety kanalizacji. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Należy uwzględniać ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz 

terminów wykonania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.   

W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji sposób odwodnienia zostanie ustalony z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru.  

 Podłoże pod kanał kruszywa do wykonania podsypek  

Projektowane kanały należy ułożyć na podsypce wyrównawczej o grubości określonej przez producenta rur. Rury należy układać w 

gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce. Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy 

stosować mieszanki żwirowo – piaskowe, pospółki i piaski zgodnie z normą PN-B-11111:1996.  

Mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spełniać następujące wymagania:  

 uziarnienie do 40mm,  

 łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  

 zawartość frakcji pyłowej do 2%,  
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 zawartość cząstek organicznych do 2%  

Szerokość strefy posadowienia rury powinna być minimalna, jednak musi umożliwić ułożenie rur oraz wprowadzenie urządzenia do 

zagęszczenia gruntu z boku rury. Podłoże stanowi dolną część obsypki strefy ochronnej rury kanalizacyjnej.  

Zakres uziarnienia gruntów do wykonania podsypki uzależniony jest od średnicy przewodu i wynosi od 2 do 40mm.  

 Kruszywa i grunt dla obsypek i zasypek rur pełnych  

Do wykonania obsypek i zasypek należy stosować grunt sypki jak piasek, żwir, pospółki, kruszywo łamane o uziarnieniu od 2 do 40mm 

zgodnie z normą PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami   

BN-88/8932-02 i PN-s-02205:1998   

Mieszanki żwirowo-piaskowe, pospółki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur pełnych powinny spełniać następujące 

wymagania:  

 uziarnienie do 40mm,  

 wskaźnik różnorodności U>3,  

 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is =1,0 powinien być większy do 5m/d (k>5m/d0  

 zawartość części organicznych I<2%  

 pęcznienie pod wpływem wody P<5%  

 mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania – ubytek masy <10%  

 grunt powinien być niewysadzinowy  

 grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia -  odporność na rozpad<10%.  

 Warunki wykonania podsypek  

Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie  

Rodzaj podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie, a ono samo jest dolną częścią obsypki strefy ochronnej (łożysko nośne od spodu 

rury).Rodzaj podłoża jest ściśle powiązany z warunkami wodnymi  i wytrzymałością gruntu. Niezależnie od rodzaju podłoża należy: - starannie 

przygotować podłoże (wyrównać, oczyścić z kamieni, odwodnić); wykonać podłoże wymaganej grubości z dokładnym zagęszczeniem (przy 

grubszych podłożach zagęszczać warstwowo). W przypadku, gdy np. grunt rodzimy stanowi podłoże dla przewodu jest trudny do zagęszczenia 

(gliny, iły) może zachodzić potrzeba jego wymiany na grunty sypkie. Robi się to pogłębiając wykop o 25-30cm i wypełniając go warstwą  z 

odpowiedniego gruntu o tej właśnie grubości, którą należy odpowiednio zagęścić – wykonać starannie łożysko nośne pod rurą. Ułożona rura w 

wykopie musi być starannie podbita na całej długości przewodu. Przed rozpoczęciem zasypki trzeba zabezpieczyć rurę przed wypieraniem przez 

grunt przy zagęszczeniu, jak również przed wyparciem rury przed zalaniem wodą opadową. Obsypkę rurociągu należy wykonać z gruntu 

sypkiego bez kamieni i korzeni do wysokości 5cm powyżej rury zagęszczając ją systematycznie warstwami grubości 15-20cm. Zabieg ten należy 

przeprowadzić starannie lekkim sprzętem, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. Podczas zasypywania w wykopie nie może znajdować 

się woda. Zasypkę należy wykonać z sypkiego materiału zagęszczając ją warstwami  o grubości 20-30cm do uzyskania odpowiedniego 

wskaźnika zagęszczenia (90-95%wg Proctora).   

 Warunki wykonania zasypek i obsypek  

Użyty materiał i sposób zasypania przewodów nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz 

izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 30cm 

dla rur PVC,PE  Zasypanie kanału przeprowadza się w trzech etapach:  

etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,  

etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń  

etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, w przypadku rur pełnych,   

Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno 

lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480.  

Do wykonania zasypek należy stosować żwir, piasek, pospółki oraz kamień łamany, grunty zgodne  z normami.  

 Zasypanie wykopów  

Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu obsypki kanału można 

przystąpić do zasypania wykopów.  

Bezpośrednio nad strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. Przystępując do 

zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami 

o grubości zapewniającej z jednej strony bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20cm. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,3 - 1,0m nad 
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wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny ciężar roboczy 0,6kN) lub 

płytowych zagęszczarek wstrząsowych (ciężar roboczy do 5,0kN). Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy 

przykryciu powyżej 1m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli 

w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich 

maszyn budowlanych), to należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. Sprawdzenie zagęszczenia co 

50m. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być 

zgodny z określonym w projekcie. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru  

 Montaż rur z PVC-U oraz PP SN8,   

Zaleca się montaż przewodów w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga 

uzgodnienia technologii montażu z producentem. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

Projektem. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem 

rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny — nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i 

naziemnych oraz  od ściany budowli powinna być zgodna z przepisami.  

Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak  i pionowej. W tym celu należy 

zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0m  na prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w 

wykopie. Ławy celownicze  są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać niwelatorem 

celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej  i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed 

przemarzaniem, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do projektowanego terenu było 

większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20m zgodnie z PN-EN 1610:2002, W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zmniejszenie przykrycia jednak nie więcej niż 0,1m.  

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów parcianych. Ręcznie do wykopu można wkładać rury i kształtki o 

średnicy do DN 400. Stosując wciągniki lub zawiesie należy wykluczyć możliwość uszkodzenia materiału. Nie mogą być stosowane haki, 

łańcuchy, linki stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze mogące spowodować obciążenie punktowe lub udarowe.  

Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  

Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do 

kierunku osi kanału sprawdza się pionem. a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 

Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy 

celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej 

rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle 

przylegać do podłoża na całej swej długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 

granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze 

ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno dokonywać korekt 

ułożenia poszczególnych części rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie uderzenie ciężkim przedmiotem. Zarówno grunt rodzimy 

jak i materiał podłoża muszą wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu przemarzniętego.  

Rury należy łączyć łącznikiem z wewnętrznym pierścieniem oporowym i uszczelkami. Przed połączeniem rur „bose” końce należy 

smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze.  

Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna 

być zastabilizowana przez wykonanie obsypki.  

Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce układanego kanału przed zamuleniem woda 

gruntową lub opadową przez zamknięcie wlotu ostatniej rury np. drewnianym progiem.  

Rury układać zgodnie z „Instrukcją projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych”, wydaną przez producenta wbudowanych 

rur.  

 Połączenia rur i kształtek   

Przy montażu rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, 

czyste bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów  i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

określonych  w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.  

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem 

elastomerowym), do określonej głębokości, Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich.   
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 Podłączenie ulicznych studzienek ściekowych  

Trasa przyłącza i rzędne jego ułożenia oraz średnice winny być zgodne z dokumentacją projektową. Do budowy używać rur PVC-U klasy 

„S”SN8 zgodnych z dokumentacją projektową.  

Przy układaniu rur stosować się do zasad jak przy budowie rur kanałowych podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej.  

Podłączenia do studzienek należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

Podłączenia wpustów ulicznych i przyłączy deszczowych należy wykonać na odcinku od projektowanej studzienki ulicznej.   

 Montaż studni rewizyjnych  

W przypadku występowania w miejscu posadowienia studni wody gruntowej powyżej dna kinety:  

 wykonać stopę betonową pod studzienkę o grubości 15 cm na mokro z betonu C12/15  

 ustawić i wypoziomować studnie 

 zasypać i zagęścić przestrzeń wokół studzienki warstwami o grubości 15-20cm  

 dla studni posadowionych w pasie zielonym minimalny stopień zagęszczenia wynosi 90% wg skali Proctora w pasie drogowym 

stopień zagęszczenia 95% - 100%.  

 odwodnienie wykopu (jeśli jest wymagane) można przerwać dopiero po stwardnieniu betonu  i zasypaniu studzienki do wysokości 

gwarantującej zrównoważenie sił wyporu wody gruntowej.  

Niezależnie od rodzaju podłoża należy starannie przygotować miejsce posadowienia studni, wyrównać, oczyścić z kamieni i odwodnić.  

 Studzienki ściekowe  

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym 

żeliwnym i osadnikiem.  

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku 

jezdni.  

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.  

Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej 

spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000m2 nawierzchni szczelnej.  

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 

70m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100m.  

Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdować się 0,5cm poniżej poziomu warstwy 

ścieralnej.  

Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych 

przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.  

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi urządzeniami podziemnymi, można 

studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60m nie stosując osadnika.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych 

Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze” wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę jakości robót, materiałów które mają być zastosowane do realizacji zadania. i urządzeń, wykonawca zapewni odpowiedni system i środki 

techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Projekt Technologiczny wykonania ścianki szczelnej (zabezpieczenia wykopu)wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 

wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

 określenie stanu terenu.  

 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

 ustalenie metod wykonywania wykopów,  
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 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez 

Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02,  PN-B-10725:1997. Wytyczenie obiektu w terenie powinno odbywać się przy udziale Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca robót powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru protokół z tyczenia obiektu w terenie.  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  w dokumentacji technicznej i warunkami 

technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności  i zgodności z określonym w 

dokumentacji,  

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża,  

 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub 

warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,  

 badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,  

 badanie ułożenia przewodu na podłożu,  

 badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

 badanie zastosowanych złączy i ich szczelność,  

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów, studzienek, i pokryw włazowych  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek rewizyjnych i ulicznych studzienek ściekowych oraz pokryw włazowych,  

 badanie zmiany kierunków przewodu,   

 badanie zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem,  

 badanie szczelności całego przewodu,  

 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,  

 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

 

6.4. Badanie wykonania wykopów  

 Wykonanie wykopów  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj 

materiałów z cechami podanymi w niniejszej SST i Dokumentacji Projektowej. Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z 

dokumentacją oraz użytkowanym sprzętem. W czasie wykonywania wykopów należy sprawdzać:  

 zgodność warunków gruntowych z Dokumentacją Projektową,  

 nachylenie i stan skarp wykopu,  

 odwodnienie wykopu,  

 stan i zagęszczenie dna wykopów.  

Kontrolę robót związanych z wykonaniem wykopów należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w punkcie 5.4.  

 Sprawdzenie metod wykonania wykopów  

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie.  

 Badanie prawidłowości wykonania podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy grunt podłoża odpowiada następującym wymaganiom:  

 ma naturalną wilgotność,  

 nie został podebrany,  

 jest zgodny z określonym w dokumentacji.  
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 Badanie grubości warstwy gruntu zapewniającej nienaruszalność struktury gruntu podłoża naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, z dokładnością do 1cm i porównanie z 

rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 30m.  

 Badanie zabezpieczenia podłoża naturalnego  

Sprawdzenie podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne.  

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostępem i naporem wód gruntowych przeprowadza się przez wykonanie wykopu próbnego 

w podłożu naturalnym i pomiar głębokości zwierciadła wody gruntowej od poziomu podłoża naturalnego, oraz grubość warstwy odsączającej z 

piasku z dokładnością do 1cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie większych niż 50m.  

 Badanie w zakresie podłoża wzmocnionego  

Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym obrysem dna rury przez oględziny i pomiar 

grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm co max 30m.  

 Badanie głębokości ułożenia przewodu, wielkości przykrycia i wykonania izolacji  

Badanie przeprowadza się przez pomiar:  

 rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora,  

 wysokości przewodu w przekroju poprzecznym  

 obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów jw., a rzędną projektowanego terenu w danym punkcie.  

6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek  

 Badanie ułożenia przewodu  

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż całej długości i na szerokości co najmniej 1/4 

obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

 Badanie ułożenia przewodu w planie  

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według Dokumentacji Projektowej z dokładnością do 5mm, w trzech 

wybranych miejscach badanego kanału.  

 Badanie ułożenia przewodu w profilu  

Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub 

przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi 

według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w 

studzienkach do 1mm po wierzchu do 5mm. Każda rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za 

pomocą poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego.  

 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu  

Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy przeprowadzić w studzienkach przez oględziny 

zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 

1cm.  

6.6. Badanie połączenia rur  

Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.  

6.7. Badanie przy odbiorze studzienek  

Badania te polegają na:  

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,  

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne,  

- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, - sprawdzeniu włazu kanałowego należy 

przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu 

włazu, - sprawdzenie montażu stopni złazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w ścianie, - pomiarze odstępów 

pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej - powierzchni stopni.  
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6.8. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozją  

Badania należy przeprowadzić po wykonaniu próby szczelności przez oględziny zewnętrzne.  

6.9. Badanie warstwy ochronnej zasypu  

Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur PVC powinna wynosić co najmniej 0,30m.  

Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 

Pomiar należy wykonać z dokładnością do 1cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50,0m.  

6.10. Kontrola przed wykonaniem studzienek   

Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta, według zasad ustalonych w BN-86/8971-08].  

W czasie wykonywania należy zbadać:  

- zgodność wykonania z dokumentacją projektową,  

- poprawność zasypki wykopu wokół studni z kręgów,   

- zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

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

7.2. Jednostka obmiaru robót  

Jednostkami obmiaru są:  

 dla robót ziemnych – m3 wykonywanych wykopów obliczany jako iloczyn szerokości, głębokości i długości:  

 szerokość wykopu przyjmować w miejscach zabudowy studzienek,   

 głębokość wykopu przyjmować od dna wykopu do podłoża gruntowego pod warstwami nawierzchni,  

 długość wykopu przyjmować w osiach studni,   

 dla zasypania wykopów od obliczonej kubatury odjąć objętość studni i rur - m3,  

 dla kanałów i przykanalików– m kanał liczony w rzucie osi podłużnej od wewnętrznego lica ścian studni początkowej do wewnętrznego 

lica ścian studni końcowej  

 dla studni – kpl. (sztuka) określonego wymiaru.  

 obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem.  

 dla ulicznej studzienki ściekowej z wpustem – kpl. . (sztuka) określonego wymiaru. - obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie 

wykonanych studni wraz z ich wbudowaniem  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. STWiORB sieci kanalizacyjnych.  

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót 

składają się z odbioru technicznego częściowego dla robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania 

przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane  z budową kanalizacji, a mianowicie:  

 przygotowanie podłoża,  

 prawidłowość montażu poszczególnych kolektorów i przykanalików, a w szczególności zachowania kierunku, spadku połączeń,   

 prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych, osadników piasku,  

 prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez przeszkody, wzmocnienia,  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
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Odbiór robót zanikających (np. prawidłowość wykonania wykopu i obudowy ścian wykopów) powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór powinien być potwierdzony właściwym 

protokołem.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i STWiORB, użycia właściwych materiałów, 

prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami.  

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki z 

przeprowadzonych badań powinny być wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty:  

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót,  

 Karta obmiarów,  

 Dziennik Budowy,  

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.  

8.4. Odbiór techniczny końcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym,  

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu,  

 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,  

 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej,  

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,  

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

wygasają po upływie 3 lat – chyba że Umowa stanowi inaczej.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności  

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

9.2. Cena jednostkowa 1m3 wykonanego wykopu obejmuje:  

 prace geodezyjne,  

 wykonanie przekopów kontrolnych,   

 wytyczenie lub zlokalizowanie urządzeń podziemnych (uzbrojenia podziemnego) łącznie z ewentualnym wykonaniem odkrywek 

zaleconych przez właścicieli uzbrojenia,  

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,  

 wykonanie wykopu,  

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu,  

 odwóz ziemi na czas składowania,  

 odwóz ziemi z wykopu. 

9.3. Cena jednostkowa 1m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem 

wymaganej dokumentacji,  

 zakup i tramsport materiałów na budowę,  

 wykonanie podsypki i obsypki,  

 montaż rur i kształtek,  

 opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych,  

 oznakowanie trasy rurociągu,  

 podłączenie ulicznych studzienek ściekowych,  
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 wykonanie próby szczelności.  

9.4. Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. Studni obejmuje:  

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  i obiektu wraz ze sporządzeniem 

wymaganej dokumentacji,  

 zakup i transport materiałów na budowę,  

 przygotowanie podłoża gruntowego,  

 montaż podstawy studni,  

 montaż płyty i włazu,  

 przyłączenie kanałów.  

9.5.  Cena jednostkowa wykonania 1 kpl. studzienki ulicznej wraz z wpustem:  

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  i obiektu wraz ze sporządzeniem 

wymaganej dokumentacji,  

 zakup i transport materiałów na budowę,  

 przygotowanie podłoża gruntowego,  

 montaż podstawy studni z elementów,  

 przyłączenie kanałów.  

9.6.  Cena jednostkowa 1 kpl. podłączenia przykanalika do istniejącej studni:  

 wykonanie otworów w istniejącej studni,  

 wprowadzenie przyłącza wraz z jego uszczelnieniem do istniejącej studni.  

9.7.  Cena wykonania 1 m3 zasypania wykopów obejmuje:  

 odtworzenie istniejącej instalacji jeśli zostały uszkodzone w czasie wykonywania wykopów,  

 zasypanie wykopu warstwami zgodnie z Dokumentacją Techniczną,  

 zagęszczenie gruntu warstwami do żądanego stopnia zagęszczenia,  

 wyrównanie terenu na trasie wykopu,  

 dowóz ziemi z czasowego składowiska.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).  

2. Instrukcje zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1986r.  

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z 

eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom 

ochrony środowiska oraz terminów i sposobów ich prezentacji.( Dz. U. Nr 18 poz. 164).  

4. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością  

5. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

6. PN-EN 752:2008.Zewnętrzne systemy kanalizacyjne  

7. PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu   

8. PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 

(PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  

9. PN-B-10729:1999 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

10. PN-B-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

11. PN-EN 877:2004/A1:2007 - Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji  do odprowadzania wód z budynków. 

Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.  

12. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

13. PN-EN 196-3:2006 - Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości  

14. PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości  

15. PN-EN 196-6:1997 - Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 24. PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy  

16. PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.  

17. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
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18. PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

19. PN-EN 12504-4:2005 - Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej  

20. PN-EN 12504-2:2002 - Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące.  

21. Oznaczanie liczby odbicia.  

22. PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.  

23. PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.  

24. PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu.  

25. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości.  

26. PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.  

27. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

28. PN-EN 197-1:2002/A3:2007 – Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

29. PN-EN 934-2:2002/A1:2005 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie  

30. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie  

31. PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

32. BN-67/6747-14 Cement. Transport i przechowywanie.  

33. BN-79/6751-01 Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej  

34. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  

35. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążeń. Część 1- Wymagania ogólne.  

36. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

37. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano — montażowych — ITB  

38. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych  

39. Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt” Warszawa  

40. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt9.Wydanie COBRTI 

INSTAL Ośrodek Informacji Technika Instalacyjna  w Budownictwie 06.2003r.  

41. Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE  

42. Katalog produktów z tworzyw sztucznych do systemów kanalizacyjnych i drenarskich oraz do zastosowań komunalnych i 

przemysłowych  
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej 
na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta o głębokości około: 
 20cm – pod jezdnie główną 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych, 
 koparek z czerpakami profilowymi, 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
  Sposób wykonania koryta musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Tłuczeń odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera lub od razu 
wbudowany w pobocze. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.  
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0.  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
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 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
podaje tablica. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

Dopuszczalne 
odchylenia 

 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km +10 cm i -5 cm. 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 20 mm 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km  0,5%. 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km  0,5%. 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100m  +1 cm, -2 cm. 

6 
Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 100 m   5 cm 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

raz na 600 m2  

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

 
 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych wyżej powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jest wykazany w załączonym przedmiarze robót dla poszczególnego asortymentu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
4. BN-6931-12 Kontrola zagęszczenia gruntu 
5. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
6. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
7. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
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8. PN-S-96011:1998 Drogi samochodowa. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
9. PN-EN- 14227 -3 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym- Specyfikacja - Część 3: 
Mieszanki związane popiołami lotnymi 
10. PN-EN- 14227 -4 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja - Część 4: Popioły lotne do mieszanek 
11. PN-EN- 14227 -11 Hydraulically Bound Mixtures - Specifications - Part 11: Soil Treated By Lime 
12. PN-EN- 14227 -12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Grunty stabilizowane żużlem 
13. PN-EN- 14227 -13 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 13: 
Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym 
14. PN-EN- 14227 -14 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym- Specyfikacja - Część 14: 
Grunty Stabilizowane popiołami lotnymi. 
15. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
17. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw.. Analiza chemiczna. 
19. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
20. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
21. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
22. PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
23. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego kawałkowego. 
24. PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
25. PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Część 2: Metody badań. 
26. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
27. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
28. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych 
29. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
30. PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, 
fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 
31. PN-ISO 10319 Greotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
32. PN-EN 963 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do badań 
33. PN-EN 918 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka) 
34. PN-EN-ISO 11058 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu, 
bez obciążenia 
35. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
36. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne –Wyznaczanie charakterystycznej wielkości porów 
37. PN-EN ISO 13431 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczanie pełzania podczas rozciągania i zniszczenia przy pełzaniu. 
38. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
39. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
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D-04.04.02 
 

PODBUDOWA POMOCNICZA I ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego gruntowego  przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w 
Biskupicach”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

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

1.3. Zakres robót objętych ST  

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

 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (C90/3) 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa zasadnicza – jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca(e) podstawową funkcję w rozłożeniu 
naprężeń od kół 20 pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Materiałami do podbudowy zasadniczej 
mogą być:  

 beton asfaltowy,  

 mieszanki niezwiązane,  

 mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,  

 grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,  

mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralnocementowo-emulsyjne, mieszanki mineralne z asfaltem spienionym) 
o właściwościach odpowiednich do podbudowy zasadniczej.  

1.4.2. Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. występuje w następujących przypadkach:  

 Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2,  

 Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR1-KR2,  

 Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2,  

 Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7,  

 Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2,  

 Typ D (tablica 9.6) dla kategorii ruchu KR1-KR2,  

 Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3.  

W wymienionych konstrukcjach jednowarstwową podbudowę zasadniczą stanowią: mieszanka niezwiązana (typy A1, A2, A3), beton asfaltowy 
(typ B), mieszanka związana spoiwem hydraulicznym (typ C), grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane w 
technologii recyklingu na zimno (typ E).  

1.4.3. Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. występuje w następujących przypadkach:  

 Typ A1 (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR7,  

 Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR7,  

 Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR7,  

 Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4.  

W wymienionych konstrukcjach górną warstwę podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a dolną warstwę podbudowy zasadniczej 
stanowią mieszanka niezwiązana (typy A1, A2, A3), mieszanka związana spoiwem hydraulicznym (typ C) lub mieszanki wykonane w technologii 
recyklingu na zimno (typ E).  

1.4.4. Podbudowa pomocnicza – warstwa tworząca platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie 
eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni 
przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu. Materiałami używanymi do podbudowy pomocniczej mogą być: a) mieszanki 
niezwiązane,  

 mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi,  

 grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi, o właściwościach odpowiednich do podbudowy pomocniczej.   

1.4.5. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania 
ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.  
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1.4.6. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość 
graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości.  

1.4.7. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu.  

1.4.8. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. 
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo 
z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.  

1.4.9. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną 
lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.  

1.4.10.Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie.  

1.4.11.Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.  

1.4.12.Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub glinokrzemianów 
wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się 
przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.  

1.4.13.Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu 
zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. 
Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody.  

1.4.14.Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Politechnika Gdańska, Warszawa 2014  

1.4.15.Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 mm oraz D 
(górnego) większym niż 2 mm.  

1.4.16.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.  

1.4.17.Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe 
niż 6,3 mm.  

1.4.18. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z 
przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu 
oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki  

1.4.19.Destrukt betonowy – materiał mineralno-cementowy powstały w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego 
nawierzchni drogowych.  

1.4.20.Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej 
lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi 
± 8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej SST. O 
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.  

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.  

 2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" punkt 2.  

2.1.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru/Zamawiającego.  

Mieszanka kruszywa niezwiązanego przeznaczona do podbudowy powinny spełniać wymagania krajowe, przenoszące zapisy normy PN-EN-
13285 Mieszanki niezwiązane Wymagania, które zostały określone w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014.   

Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są:  

 kruszywo,  

 woda do zraszania kruszywa.  

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe właściwości i spełniały wymagania podane w Tablicy 2.1 
i 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością.  

Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw  
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Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, określona według PN-EN 13286-2, powinna odpowiadać 
wymaganiom Tablicy 2.6.  

2.2. Właściwości kruszywa  

Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:  

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,  

b) kruszywo z recyklingu,  

c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b)  

d) z dokładnością ± 5% m/m.  

Należy zastosować kruszywa spełniające wymagania podane w Tablicy 2.1.  
Tablica 2.1. Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiązanych 

Punkt w 
normie  PN-
EN  
13242  

Właściwość  

Wymagane właściwości kruszywa do mieszanek niezwiązanych   
(kategorie według PN-EN 13242)  Odniesienie do 

tablicy w PN-
EN  

13242  podbudowa 
pomocnicza  

podbudowa zasadnicza  Nawierzchnia  

KR 3 - 7  KR 1 - 2  KR 3 - 7  KR 1 - 2    

4.3.1  
Uziarnienie wg PN-EN 9331, 
kategoria nie niższa niż  

GC80/20,  
GF80,  
GA75  

GC85/15,  
GF85,  
GA85  

GC85/15,  
GF85,  
GA85  

GC80/20,  
GF80,  
GA75  

Tablica 2  

4.3.2  

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 9331  GTCNR  GTC20/15  GTC20/15  GTC20/15  Tablica 3  

4.3.3  

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PNEN 933-1  GTFNR, GTANR  GTF10, GTA20  GTF10, GTA20  GTF10, GTA20  Tablica 4  

4.4  

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4  
a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości  

FINR  FI50  FI50  FI50  Tablica 5  

lub   
b) maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu  

SINR  SI55  SI55  SI55  Tablica 6  

4.5  

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 
(≥4mm)wydzielonym z kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg. PN-EN 933-
5, kategoria nie niższa niż  

CNR  C90/3 C50/30  C90/3 C50/30  C90/3 C50/30  Tablica 7  

4.6  

Zawartość pyłów wg PN-EN  
933-1  
a) w kruszywie grubym*  fDeklarowana  fDeklarowana  fDeklarowana  fDeklarowana  

Tablica 8  

b) w kruszywie drobnym*  fDeklarowana  fDeklarowana  fDeklarowana  fDeklarowana  Tablica 8  

4.7  Jakość pyłów  
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w 

mieszankach  
-  

5.2  

Odporność na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż:  

LA40  LA35  LA35  LA40  Tablica 9  

5.3  
Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg PN- 
EN 1097-1  

MDEDeklarow ana  MDEDeklarow ana MDEDeklarow ana MDEDeklarowa na  Tablica 11  

5.4  Gęstość wg PN-EN 1097-6, rozdział 
7, 8 albo 9  Deklarowana  Deklarowan 

a  
Deklarowan 

a  Deklarowana  -  
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5.5  

Nasiąkliwość wg PN-EN  
1097-6, rozdział 7,  8 albo 9 
(zależności od frakcji)  WcmNR WA242** 

WcmNR 
WA242**  

WcmNR 
WA242**  

WcmNR WA242**  -  

6.2  
Siarczany rozpuszczalne w kwasie  
wg PN-EN 1744-1  ASNR  ASNR  ASNR  ASNR  Tablica 13  

6.3  Całkowita zawartość siarki wg PN-
EN 1744-1  

SNR  SNR  SNR  SNR  
Tablica 14  

6.5.2.1  
Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg PN-EN 1744-
1, rozdział 19.3  

V5  V5  V5  V5  Tablica 16  

6.5.2.2  

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1, p.19.1  

Brak rozpadu  Brak rozpadu  Brak rozpadu  Brak rozpadu  -  

6.5.2.3  

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1, p. 19.2  

Brak rozpadu  Brak rozpadu  Brak rozpadu  Brak rozpadu  -  

6.5.3  Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3  

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych 
przepisów  

-  

6.5.4  
Zanieczyszczenia  

Brak ciał obcych takich jak: drewno, szkło, plastik, mogących pogorszyć wyrób 
końcowy  

-  

7.2  
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN- 
EN 1097-2  

SBLA  SBLA  SBLA  SBLA  -  

7.3.3  
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1   F    F4  F4  F4  Tablica20  

Zał. C  Skład materiałowy  Deklarowany  Deklarowany  Deklarowany  Deklarowany  -  

Zał.C.  
podrozd ział 

C.3.4  
Istotne cechy środowiskowe  

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje  

w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych  

należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych  
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych  

przepisów  

-  

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych.  

**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność.  

Zgodnie z KTKNPiP i KTKNS warstwa podbudowy pomocniczej nie występuje w rozwiązaniach zaproponowanych w Katalogach dla kategorii 
ruchu KR1-KR2.  

2.3. Wymagania wobec mieszanek  

W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw:  

 0/31,5 mm,  

 0/45 mm,  

 0/63mm.  

2.4. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej  

2.4.1. Zawartość pyłu  

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spełniać wymagania kategorii podanej 
w Tablicy 2.6. Zawartość pyłów należy oznaczać według PN-EN 933-1.  

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać i deklarować po, pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance ,po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane 
w Tablicy 2.6.  

2.4.2. Zawartość nadziarna  

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku 
słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

2.4.3. Uziarnienie  

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej powinny spełniać 
wymagania przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2 i 2.3.  

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunkach.  
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W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.1, 2.2 i 2.3.  

  

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm do podbudowy pomocniczej 

  
  
  

Rys. 2.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/45 mm do podbudowy pomocniczej 
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Rys. 2.3 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/63 mm do podbudowy pomocniczej 

  

Oprócz wymagań podanych na rysunku 2.1, 2.2 i 2.3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach 
ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby zapewnić jednorodność i 
ciągłość uziarnienia mieszanek.  

Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). 
Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

Mieszanka 
niezwiązana  

 Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Tolerancje przesiewu 
przez sito (mm), % (M/m)  

 

0,5  1  2  4  5,6  8  11,2  16  22,4  31,5  

0/31,5  ±5  ±5  ±7  ±8  -  ±8  -  ±8  -  -  

0/45  ±5  ±5  ±7  -  ±8  -  ±8    ±8  -  

0,63  -  ±5  ±5  ±7  -  ±8  -  ±8  -  ±8  

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych 
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 
2.2, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.  

Tablica 2.3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych 
mieszanek  

Mieszanka  
  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  [różnice przesiewów w % 
(m/m) przez sito (mm)]  

1/2  2/4  2/5,6  4/8  5,6/11/2  8/16  11,2/22,4  16/31/5  

0/31,5  
min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  

4  15  7  20  -  -  10  25  -  -  10  25  -  -  -  -  

0/45  4  15  -  -  7  20  -  -  10  25  -  -  10  25  -  -  

0/63  -  -  4  15  -  -  7  20  -  -  10  25  -  -  10  25  

  

2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność  

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów pomocniczych powinny spełniać wymagania wg Tablicy 2.6.  

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE4), dotyczą 
badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2.  

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy pomocniczej.  
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2.4.5. Zawartość wody  

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej 
według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.  

2.4.6. Wskaźnik CBR  

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i po 96 
godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg Tablicy 2.6.  

2.5. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej  

2.5.1. Zawartość pyłu  

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy zasadniczej, powinna spełniać 
wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.  

Zawartość pyłów należy oznaczać wg PN-EN 933-1.  

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane 
w Tablicy 2.4.  

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.  

2.5.2. Zawartość nadziarna  

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku 
słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

2.5.3. Uziarnienie  

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej muszą spełniać wymagania 
przedstawione na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6.  

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku.  

  

Rys. 2.4 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej 
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Rys.2.5 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/45 mm do warstw podbudowy zasadniczej 

  

Rys. 2.6 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej 

  

Oprócz wymagań podanych na rysunku, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 
6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych  w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewnić jednorodność i ciągłość 
uziarnienia mieszanek.  
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Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). 
Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziarn słabych, wymaganie dotyczy 
deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

Mieszanka 
niezwiązana  

 Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) Tolerancje przesiewu przez sito 
(mm), % (M/m)  

 

0,5  1  2  4  5,6  8  11,2  16  22,4  31,5  

0/31,5  ±5  ±5  ±7  ±8  -  ±8  -  ±8  -  -  

0/45  ±5  ±5  ±7  -  ±8  -  ±8  -  ±8  -  

0/63  -  ±5  ±5  ±7  -  ±8  -  ±8  -  ±8  

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych 
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 
2.4, ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5.  

Tablica 2.5. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych 
mieszanek  

Mieszanka  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach, [różnice przesiewów w % 
(m/m) przez sito (mm)]  

1/2  2/4  2/5,6  4/8  5,6/11/2  8/16  11,2/22,4  16/31/5  

0/31,5  
min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  

4  15  7  20  -  -  10  25  -  -  10  25  -  -  -  -  

0/45  4  15  -  -  7  20  -  -  10  25  -  -  10  25  -  -  

0/63  -  -  4  15  -  -  7  20  -  -  10  25  -  -  10  25  

 

2.5.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność  

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania Tablicy 2.6.  

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE4), dotyczą 
badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN EN 13286-2.  

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej.  

2.5.5. Zawartość wody  

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej 
według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.  

2.5.6. Wskaźnik nośności CBR  

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia 
IS=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg  

Tablicy 2.6.  

2.6. Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do nawierzchni pobocza oraz nawierzchni drogi lub zjazdu  

2.6.1. Zawartość pyłu  

Określona według PN EN 933-1 zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach musi spełniać wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.  

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, powinna również spełniać wymagania podane 
w Tablicy 2.6.  

2.6.2. Zawartość nadziarna  

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać wymagania podane w Tablicy 2.6. W przypadku 
słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

2.6.3. Uziarnienie  

Określenie według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinno 
spełniać wymagania podane na rysunku 2.7. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunkach wartości liczbowe. W przypadku słabych 
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności 
takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści 
się w krzywych granicznych podanych na rysunku 2.7.  
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Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni 

  

2.6.4. Odporność na działanie mrozu  

Mieszanki kruszyw niezwiązanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego powinny spełniać wymagania wg. Tablicy 2.6.  

Wymagania wobec wrażliwości na mróz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-2.  

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, o ile 
szczegółowe rozwiązania tego nie przewidują.  

2.6.5. Zawartość wody  

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej 
według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.  

  
Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 

Rozdział w 
PN-EN  

13285  
Właściwość  

Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej  przeznaczonej 
do:  Odniesienie do 

tablicy w PN-
EN  

13285  

podbudowy  
pomocniczej  

KR 3 - 7  

podbudowy 
zasadniczej  

KR 1 - 7  
Nawierzchnia KR 1 -

2  

4.3.1  
Uziarnienie mieszanki niezwiązanej  0/31,5; 0/45; 0/63  0/31,5; 0/45; 0/63  0/31,5; 0/45; 0/63  

Tablica 4  

4.3.2  Maksymalna zawartość pyłów:  
kategoria UF  

UF12  UF9  UF15  Tablica 2  

4.3.2  Minimalna zawartość pyłów:  
kategoria LF  

LFNR  LFNR  LF8  Tablica 3  

4.3.3  Zawartość, nadziarna:  
kategoria OC:  

OC90  OC90  OC90  Tablica 4 i 6  

4.4.1  Wymagania wobec uziarnienia  rys. 2.1  rys. 2.2  rys. 2.3  Tablica 5 i 6  

-  

Kształt kruszywa grubego wg  
PN-EN 933-4  
a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości  

FINR  FI50  FI50  -  

-  
lub   
b) maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu  

SINR  SI55  SI55  -  
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85 
5 

-  

Kategorie procentowych zawartości ziaren 
o  
powierzchni przekruszonej lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym (≥4mm)wydzielonym z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg. PN-
EN 933-5, kategoria nie niższa niż  

CNR  
C90/3   

C50/30  
C90/3 C50/30  -  

4.4.2  

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii - 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S)  

wg. tablicy 2.2  wg. tablicy 2.4  brak wymagań  Tablica 7  

4.4.2  

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
różnice w  
przesiewach  

wg. tablicy 2.3  w. tablicy 2.5  brak wymagań  Tablica 8  

4.5  

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy 
SE4 wg PN-EN 933- 
8: 2015-07,  co 
najmniej  

40  45  35  -  

-  

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 10971, kategoria nie wyższa niż:  LA40  LA35  LA40  -  

-  

Odporność na ścieranie  
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 10971, kategoria 
MDE  

Deklarowana  Deklarowana  Deklarowana  -  

-  

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1367-1  

Fdeklarowana  
(≤7)  

F4  F4  -  

-  

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia  
IS=1,0 i moczeniu w wodzie  
96h, co najmniej  

≥ 60  ≥ 80  ≥ 40  -  

4.5  

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
wg metody Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0, współczynnik filtracji, 
co najmniej cm/s  

brak wymagań  brak wymagań  brak wymagań  -  

  

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej,% (m/m), wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora  80 – 100  80 – 100  80 – 100  -  

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07  należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora wg PN-EN 13286-2.  

2.7. Woda  

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008.  

2.8. Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw  

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów na reprezentatywnych próbkach dla partii 
kruszywa i porównaniu wyników z wymaganiami określonymi w p.2.3.  

2.9. Dodatkowe wymagania  

Podbudowa wykonywana bezpośrednio na podłożu gruntowym powinna spełniać warunek szczelności warstwy (nieprzenikania 
cząstek):  

�15 

≤  

�  

w którym:  
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy, D85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% 
ziaren gruntu podłoża.  
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Warunek ten zostaje automatycznie spełniony w przypadku zastosowania stabilizacji podłoża spoiwami hydraulicznymi lub przy 
zastosowaniu warstwy geowłókniny separującej.  

 3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" punkt 3.  

3.2. Sprzęt do robót   

3.2.1. Sprzęt do wykonania podbudów powinien być dobrany przez Wykonawcę tak, aby zabezpieczył jakość zgodnie z Dokumentacją Projektową 
w ilości i rodzaju gwarantującym wykonanie robót zgodnie z harmonogramem i terminem zakończenia inwestycji.  

Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwiązanej winna być rozkładana za pomocą urządzeń uniemożliwiających segregację. Na ciągu 
głównym należy podbudowę zasadniczą z mieszanki niezwiązanej rozkładać układarkami.   

3.2.2. Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwiązanych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

 mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej. Wymaganie to jest zbędne 

w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.  

 układarek na ciągu głównym (obowiązkowo podbudowa zasadnicza)  

 równiarek lub układarek na pozostałych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i pozostałych warstwach (podbudowa 

pomocnicza) dla ciągów głównych. Za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego do rozkładania mieszanki na drogach o 

ruchu mniejszym od KR3 można dopuścić spycharki,  

 walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania,  

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych,  

 innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiającego.  

 4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" punkt 4.  

4.2. Transport kruszyw  

4.2.1. Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do materiału, jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wbudowania gruntu materiału.  

4.2.2. Wykonawca powinien zapewnić minimalizację odległości transportowych przy zachowaniu wymagań projektowych. Organizację transportu 
należy przeprowadzić  z uwzględnieniem zmienności w dostępności dróg i powierzchni do prowadzenia transportu (przemieszczania materiałów 
do wykonania nasypu).  

4.2.3. W organizacji transportu Wykonawca uwzględni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania wynikające z harmonogramu prac, 
ograniczenia dotyczące ładunku przez czynniki zewnętrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obciążenia), wymagania ochrony środowiska 
oraz rodzaj maszyn stosowanych do załadunku, w przypadku samochodów.   

4.2.4. Należy przestrzegać ograniczeń dotyczących ruchu budowlanego, podanych w punkcie 5.7. SST D-02.01.01. „Roboty ziemne. Wykonanie 
wykopów” i w punkcie 5.16 SST D-02.03.01. „Roboty ziemne. Wykonywanie nasypów”.  

4.2.5. Zwiększenie odległości transportu ponad odległości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport.  

4.2.6. Transport i wyładunek mieszanki niezwiązanej powinien zapewnić niezmienność składu mieszanki oraz nie powinien powodować segregacji 
składników oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób 
zabezpieczający je przed segregacją ,zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.  

4.2.7. Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia środowiska.  

4.2.8. Transport pozostałych wyrobów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  

 5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót  

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne” punkt 5.  

5.2. Zasady wykonywania robót  

5.2.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Zamawiającemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia 
Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  
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5.2.2. Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku wystarczających danych można 
korzystać z ustaleń podanych w niniejszych SST.  

Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:  

 roboty przygotowawcze,   

 przygotowanie podłoża,  

 wytwarzanie mieszanki kruszywa,  

 odcinek próbny,  

 wbudowanie mieszanki,  

 zagęszczanie mieszanki,  

 utrzymanie wykonanej warstwy,   

 roboty wykończeniowe.  

5.3. Roboty przygotowawcze   

5.3.1. Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego:  

 ustalić lokalizację robót,  

 przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

 usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,  

 wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,  

 zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.  

5.3.2. Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Powinny być one ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być rzadsze, niż co 10m. Jeżeli warstwa mieszanki 
kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice 
w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy według Dokumentacji Projektowej. Wysokość prowadnic powinna 
odpowiadać grubości warstwy mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy.  

Zamiennie można zastosować wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w pamięci elektronicznej maszyn 

wyposażonych w system sterowania 3D wszystkich elementów geometrii warstwy podbudowy.  

5.4. Przygotowanie podłoża  

5.4.1. Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego cechy geometryczne i 
zagęszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych 
powinny być naprawione.  

Podłoże pod podbudowę stanowi warstwa stabilizowana cementem lub warstwa mrozoochronna bądź też inna warstwa zgodnie z projektem.  

5.4.2. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera/ 
Inspektora Nadzoru /Zamawiającego z tolerancjami określonymi w niniejszych SST.  

5.4.3. Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy układać na odpowiednio przygotowanej warstwie, zgodnie z 
właściwymi SST. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad zaakceptowanych przez Inżyniera/ Inspektora 
Nadzoru /Zamawiającego.  

5.4.4. Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badań modułów odkształceń metodą VSS.  

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

5.5.1. Przed przystąpieniem do robót w terminie uzgodnionym z Inżynierem/ Zamawiającym, Wykonawca dostarczy Inżynierowi/ Zamawiającemu 
do akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego do wykonania badań kontrolnych. Projektowanie polega na 
doborze kruszywa do mieszanki oraz zawartości wody. Procedura projektowania powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do 
wykonania podbudowy.  

5.5.2. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.  

5.5.3. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu.   
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5.6. Odcinek próbny  

5.6.1. Co najmniej 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

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

 określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,  

 określenia ilości warstwy koniecznych dla osiągnięcia wymaganego zagęszczenia;  

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

5.6.2. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy na budowie.  

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2.  

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

Po wykonaniu odcinka próbnego Wykonawca umożliwi Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu przeprowadzenie dodatkowych badań 
kontrolnych. Po akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego Wykonawca przystąpi do zasadniczych robót związanych z 
wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa niezwiązanego hydraulicznie.  

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego.  

5.7. Wbudowanie mieszanki  

5.7.1. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego  

5.7.2. Mieszanka kruszywa niezwiązanego po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią 
ładunkową. Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozkładarki, 
która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość  

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Jeżeli układana konstrukcja składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.   

5.7.3. Zawartość wody w mieszance zagęszczonej musi być zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.6. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, wg PN-EN 13286-2 oraz PNEN 1097-6. Mieszanka 
o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od wartości 
podanej w tablicy 2.6, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.   

Rozścieloną mieszankę kruszywa należy sprofilować równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych 
ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja 
kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.  

5.8. Zagęszczenie mieszanki  

5.8.1. Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w 
STWiORB wskaźnika zagęszczenia. Warstwę kruszywa niezwiązanego należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i 
gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie walcami wibracyjnymi. 
Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno 
dostępnych należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne itp.   

Zagęszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi w stronę 
osi jezdni. Zagęszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi w stronę górnej krawędzi podbudowy.  

5.8.2. Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała 
przy walcach statycznych gładkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.  

5.8.3. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. W ostatniej fazie zagęszczania należy 
sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości.  

5.8.4. Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 1,03 (KR 3 -KR 7) oraz 1,00 dla pozostałych dróg. Zagęszczenie kontroluje się płytą 
VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 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. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 6.8.  

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy  

5.9.1. Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.   
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5.10. Roboty wykończeniowe  

5.10.1. Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego 
dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:  

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

 uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,  

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót,  

 usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.  

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

6.1.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M 00.00.00, Wymagania ogólne" punkt 6.  

6.1.2. Badania i pomiary dzielą się na:  

 badania i pomiary Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  

 badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego przez Laboratorium 

Zamawiającego.   

Badania i pomiary kontrolne dzielą się na podstawowe, dodatkowe i arbitrażowe.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 
i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  

Badania obejmują:  

 pobranie próbek,  

 zapakowanie próbek do wysyłki,  

 transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania, � przeprowadzenie badania, � sprawozdanie z badań.   

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech warstwy.  

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna 
z postawionymi wymaganiami.   

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania 
i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano to w SST. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu.  

6.3. Badania i pomiary kontrolne   

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość zastosowanych 
materiałów i wyrobów budowlanych oraz gotowej warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie.    

Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego.  

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony 
kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez 
Laboratorium Zamawiającego.  

 Inżynier/Inspektor Nadzoru decydują o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy tzn. 
dziennej działki roboczej.   

6.5.  Badania i pomiary arbitrażowe  

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane 
laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 
przedstawicieli stron.  

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 
wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.   
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6.6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

 przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do akceptacji źródła poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych 

materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych.   

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu 

materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

 opracować receptę laboratoryjną dla mieszanki kruszywa oraz przedstawić Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu wraz z 

wynikami badań do zatwierdzenia;  

 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 

/Zamawiającego. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu do akceptacji.  

Ważność wykonanych przez producenta mieszanki niezwiązanej pełnych badań materiałów wsadowych, w trakcie złożenia do akceptacji razem 
z receptą nie może przekroczyć pół roku od dnia wykonania tych badań. Badania materiałów wsadowych w ramach badań własnych Wykonawcy 
należy powtarzać jeden raz na rok.  

6.7. Badania i pomiary w czasie realizacji robót   

6.7.1. Wykonawca powinien wykonywać badania i pomiary z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz 
nie rzadziej niż wskazano to w tablicy 6.7   

Tablica 6.7. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanej 

Lp.  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej  

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na jedno 

badanie (m2)1)  

1  Uziarnienie mieszanki     

1  3000  
  

2  Zawartość wody w mieszance     

3  Zagęszczenie i nośność podbudowy   2  6000  

4  Badanie właściwości innych niż uziarnienie mieszanki   

przy zatwierdzeniu materiału i przy każdej istotnej zmianie 
jego właściwości, zmianie złoża, zmianie producenta oraz w 
razie wątpliwości co do jakości wbudowywanej mieszanki.  

  

6.7.2. Uziarnienie mieszanki  

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana minimum 1 raz na każdej dziennej działce roboczej za pomocą analizy 
sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Uziarnienie mieszanki powinno mieścić się pomiędzy 
odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.  

6.7.3. Zawartość wody w mieszance  

Zawartość wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zagęszczania badana według PN-EN 13286-2 powinna odpowiadać wymaganej 
w granicach określonych w WT-4 2010.   

6.7.4. Zagęszczenie i nośność podbudowy  

6.7.4.1. Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych za pomocą płyty VSS o średnicy 30 cm.   

6.7.4.2. Nośność podbudowy należy uznać za prawidłową, gdy wtórny moduł odkształcenia E2 oznaczony za pomocą płyty VSS jest nie mniejszy 
niż wymagana wartość, określona w KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej podbudowy i określona w Dokumentacji Projektowej.   
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Tablica 6.8 Wymagania dla nośności podbudowy 

Badanie  drogi o ruchu KR1 ÷ 
KR2  

drogi o ruchu KR3 ÷ 
KR4  

drogi o ruchu KR5 ÷ 
KR7  

Wskaźnik zagęszczenia Is dla podbudowy zasadniczej i 
pomocniczej  
  

  
≥  1,00  

  
≥  1,00  ≥  1,03  

Wskaźnik odkształcenia Io dla podbudowy pomocniczej i 
zasadniczej  

≤  2,20  ≤  2,20  ≤  2,20  

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podbudowy 
zasadniczej  

≥  130 MPa  ≥  160 MPa  ≥  180 MPa  

Wtórny moduł odkształcenia E2 dla podbudowy 
pomocniczej  

≥  80 MPa  ≥  100 MPa  ≥  120 MPa  

  

6.7.4.3.Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia Io, określony stosunkiem wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu E1, jest nie większy niż 2,2.   

6.7.4.4.Zagęszczenie warstwy podbudowy możemy sprawdzić na dwa sposoby:   

I. Metodą obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205. Moduły odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,25 
MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.  

Obliczenie wyników wg wzoru:  

� =
3 ∗ Δ�

4 ∗ Δ�
∗ �   [���] 

w którym:  

E – moduł odkształcenia (MPa)  

Δ� – różnica nacisków (MPa)  

Δ� – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)  

D – średnica płyty (mm)  

II. W drugim sposobie pomiar płytą statyczną VSS na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, należy przeprowadzać 
z zastosowaniem metodyki zgodnej z wytycznymi GDDKiA (pismo DODP -22/4100/215/98).  

I CYKL  

 obciążanie pierwotne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami w sposób następujący:  

0,00 MPa - 0,05 MPa - 0,15 MPa - 0,25 MPa - 0,35 MPa - 0,45 MPa - 0,55 MPa Czas trwania poszczególnych stopni obciążenia wynosi 1min. 
Jeżeli różnica dwóch kolejnych odczytów na czujnikach nie przekroczy 0,02mm, można przejść do następnego (wyższego) stopnia obciążenia 
jednostkowego.  

 odciążanie pierwotne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami w sposób następujący:  

0,55 MPa - 0,15 MPa – 0,05 MPa – 0,00 MPa.  

Czas trwania poszczególnych stopni odciążania wynosi 1min. Jeżeli różnica dwóch kolejnych odczytów na czujnikach nie przekroczy 0,02mm, 
można przejść do następnego (wtórnego) stopnia obciążania jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odciążenia wynosi 5min.  

II CYKL  

 obciążanie wtórne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami jak w I cyklu,  

 odciążanie wtórne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami jak w I cyklu.  

Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:  

��, �� =
3 ∗ Δ�

4 ∗ Δ�
∗ �   [���] 

gdzie:  

D - średnica płyty (D=300), mm  

Δp- przyrost obciążenia jednostkowego w I cyklu od 0,25 do 0,35 MPa  oraz w II cyklu od 0,25 do 0,45 MPa  

Δs - przyrost odkształcenia odpowiadający przyjętemu zakresowi obciążenia, mm  

6.7.4.5.Bieżące badania kontrolne nośności warstwy podbudowy Wykonawca może przeprowadzać metodami alternatywnymi, np. lekką płytą do 
obciążeń dynamicznych. Metodą referencyjną jest metoda obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S02205.  
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6.7.4.6.Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy materiału na podstawie oznaczenia wartości modułu 
dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej płyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i 
akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego korelacji wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, stanowiących kryterium 
akceptacji nośności, z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku i 
określonych z zastosowaniem wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach korelację należy 
ustalić dla każdego typu urządzenia. Metodą referencyjną jest metoda obciążeń płytowych wg załącznika B do normy PN-S-02205.  

6.7.4.7. W przypadku stosowania płyty LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalności. Metody tej nie 
należy jednak wykorzystywać do badań odbiorowych warstwy.  

6.7.4.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewniać laboratorium Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego na swój koszt pojazdy ciężarowe 
stanowiące przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płyta statyczną (badanie aparatem VSS) w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego.  

6.7.5. Właściwości kruszywa  

Właściwości mieszanki kruszywa inne niż uziarnienie powinny być badane okresowe na polecenie Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego 
oraz w razie wątpliwości co do jakości mieszanki. Próbki do badań powinny być pobierane losowo w obecności Inżyniera/ Inspektora Nadzoru 
/Zamawiającego.  

6.8. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Tablica 6.8 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy pomocniczej i zasadniczej 

Lp.  
Wyszczególnienie badań i pomiarów  

Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Szerokość    10 razy na 1 km  

2  Równość podłużna  w sposób ciągły na każdym pasie ruchu łatą długości 4m lub metodą 
równoważną (planografem)  

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km łatą długości 2m  

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  

5  Rzędne wysokościowe**)  dla każdej jezdni  co 20m na odcinkach prostych i co 10m na łukach; w 
osi jezdni i na jej krawędziach  

6  Ukształtowanie osi w planie*)  10 razy na 1 km  

7  Grubość   10 razy na 1 km  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych.  

**) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru/ Zamawiającemu do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych.   

6.9. Dopuszczalne tolerancje dotyczące cech geometrycznych  

Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej i pomocniczej 

Lp  Cecha mierzona  Tolerancja  

1  Szerokość warstwy  Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od szerokości projektowanej. 
Dla wartości średniej elementu podlegającego odbiorowi od 0,0 do +10,0 cm.  

2  Równość podłużna   Zgodnie z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)  
- podbudowa zasadnicza  
±15mm – podbudowa pomocnicza  

3  Równość poprzeczna  Zgodnie z zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra  
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)  
- podbudowa zasadnicza  
±15mm – podbudowa pomocnicza  

4  Spadki poprzeczne  ±0,5% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza  

5  Rzędne wysokościowe  -2 cm / +1 cm – podbudowa pomocnicza  
-1 cm / +0 cm – podbudowa zasadnicza  

6  Ukształtowanie osi w planie  ±5cm - podbudowa pomocnicza/zasadnicza  

7  Grubość warstwy  ±10% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza  
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 7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 7.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.  

 8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

8.1.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

8.1.3. Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań 
i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  

8.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST i opracowanych na ich podstawie 
STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na 
wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą 
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić sposób naprawienia wady lub 
wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potrąceń.  

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.   

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty 
nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona 
prawidłowo roboty na własny koszt.  

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych 
robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

 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” w punkcie 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

 oznakowanie robót,  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

 rozłożenie mieszanki,  

 zagęszczenie mieszanki,  

 utrzymanie warstwy w czasie robót,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,  

 uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,  

 roboty wykończeniowe,  

 odwiezienie sprzętu,  

 zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych SST.  

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST, specyfikacji technicznej i postanowień Inżyniera/ 
Inspektora Nadzoru /Zamawiającego.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Cena wykonania robót określonych niniejszymi SST obejmuje:  

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Inżynierowi/Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 

wytyczenie robót itd.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach drogowych i 
budownictwie drogowym  

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania.  

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewowa.  

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 2: Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości.  

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu.  

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.  

8. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badania 
wskaźnika piaskowego.  

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek- Badania 
błękitem metylenowym.  

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania odporności na 
rozdrobnienie.  

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

12. PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 
Oznaczenie mrozoodporności.  

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

14. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej 
laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności - Wprowadzenie i wymagania ogólne.  

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 1: Metody badań dla ustalonej 
laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie aparatem Proctora.  

16. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Część 47: Metody badań dla 
określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.  

17. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

18. BN-8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
  

10.2. Inne dokumenty  

1. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r.  

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych Politechnika Gdańska 2014 r.  

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r z późniejszymi zmianami.  

4. WT-4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 102 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.  

5. Załącznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modułu odkształcenia warstw konstrukcyjnych podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą VSS.  

6. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2.  Załącznik” GDDP, Warszawa 1998r.  

7. Projekt RID I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu Zadanie 6 Załącznik 9.6 „Wytyczne wykorzystania materiałów 

pochodzących z recyklingu nawierzchni betonowych”, Warszawa 2019 r.   
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D-05.02.01  
 

NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z mieszanki 
niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie w związku z robotami drogowymi w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej 
na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

 Warstwa nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm (C90/3) 

1.4. Określenia podstawowe 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy 
wilgotności optymalnej. 
 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami (w szczególności z PN-EN 933-1) i D-M 
00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00."Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiałem do wykonania warstwy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm jak w D-.04.04.02. 

2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-EN 933-1:2000 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa 
uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 
0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 
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2.2. Charakterystyka kruszywa 

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować kruszywa zgodnie z normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiązanej 
 

   Wymagania wobec kruszywa do    
 
Rozdział w 

 mieszanek niezwiązanych przeznaczonych    
  do zastosowania w warstwie 

Odniesienie do 

  

 
normie 

 

Nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego 

  
 

Właściwość PN-EN 
  

 
PN-EN 

  
  

obciążona ruchem 13242:2004 
  

 

13242 

   

  

KR1÷KR2 

   

      
       

 4.1 – 4.2 Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 
Tabl. 1 

  
   

31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus 
  

      

  zestaw 1)   

  0/31,5   

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933- GC80/20,   
 1 GF80, Tabl. 2  
  GA75   

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje    
 uziarnienia kruszywa    
 grubego na sitach GTC20/15 Tabl. 3  
 pośrednich wg PN-EN 933-    
 1    

4.3.3 Tolerancje typowego    
 uziarnienia kruszywa 

GTF10, 
  

 
drobnego i kruszywa o Tabl. 4 

 
 

GTA20 
 

 
ciągłym uziarnieniu wg PN- 

  
    
 EN 933-1    

4.4 Kształt kruszywa grubego    
 wg PN-EN 933-4 

FI50 Tabl. 5 
 

 
– maksymalne wartości 

 
    
 wskaźnika płaskości    

 lub    
 – maksymalne wartości SI55 Tabl. 6  
 wskaźnika kształtu    
4.5 Kategorie procentowych    
 zawartości ziaren o powierz.    
 przekrusz. lub łamanych 

C90/3 Tabl. 7 
 

 
oraz ziaren całkowicie 

 
    
 zaokrąglonych w kruszywie    
 grubym wg PN-EN 933-5    

4.6 Zawartość pyłów wg PN-EN    
 933-1 ƒDeklarowane Tabl. 8  
 – w kruszywie grubym*)    

 – w kruszywie drobnym *) ƒDeklarowane Tabl. 8  

4.7 Jakość pyłów Wartość niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w  
  mieszankach wg wymagań p.2.2-2.4 – WT-4  

5.2 Odporność na    
 rozdrabnianie kruszywa 

LA40 Tabl. 9 
 

 
grubego wg PN-EN 1097-2, 

 
    
 kategoria nie wyższa niż    
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5.3 Odporność na ścieranie wg 
MDEDeklarowana Tabl. 11 

 
 

PN-EN 1097-1 
 

    

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 
Deklarowana 

  
 

rozdział 7,8 lub 9 
  

    

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 
Wcm NR 

  
 

1097-6 rozdział 7,8 lub 9 (w 
  

 
WA24 2****) 

  
 

zależności od frakcji) 
  

    

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
ASNR Tabl. 12 

 
 

kwasie wg PN-EN 1744-1 
 

    

6.3 Całkowita zawartość siarki 
SNR Tabl. 13 

 
 

wg PN-EN 1744-1 
 

    

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla    
 stalowniczego wg PN-EN V5 Tabl. 14  
 1744-1 rozdział 19.3    

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w    
 żużlu wielkopiecowym 

Brak rozpadu 
  

 
kawałkowym wg PN-EN 

  
    
 1744-1 rozdział 19.1    

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu Brak rozpadu   

   wielkopiecowym      

   kawałkowym wg PN-EN 

 
 
     

   1744-1 rozdział 19.2      

 6.4.3  Składniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla    
   wodzie wg PN-EN 1744-3 środowiska wg odrębnych przepisów    

 6.4.4  Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, szkło i    
    plastik mogących pogorszyć wyrób    
     końcowy    

 7.2  Zgorzel słoneczna bazaltu      
   wg PN-EN 1367-3, wg PN-  SBLA    
   EN 1097-2      

 7.3.3  Mrozoodporność na      
   kruszywie frakcji 8/16 wg  F4  Tabl. 18  
   PN-EN 1367-1      

 Załącznik  Skład materiałowy  
Deklarowany 

   
 

C 
      

        

 Załącznik  Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych    
 C pkt.   określonych w dyrektywie Rady    
 C.3.4   76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w    
    źródłach kruszywa pochodzenia    
    mineralnego. Jednak w odniesieniu do    
    kruszyw sztucznych i odpadowych należy    
    badać czy zawartość substancji    
    niebezpiecznych nie przekracza wartości    
    dopuszczalnych wg odrębnych przepisów    

 *) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne  

 **) łączna pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m   

 ***) do warstw podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem KR5÷KR6 dopuszcza si ę  
 jedynie kruszywo charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35   

 ****) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność   
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2.3. Parametry mieszanek niezwiązanych 
     

 
Mieszanki niezwiązane winny spełniać wymagania podane w tablicy 2 
   

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy nawierzchni   
        

     Wymagania wobec mieszanek Odniesienie  
 

Rozdział 
   niezwiązanych przeznaczonych do PN-EN  

    
do zastosowania w warstwie 13285 

 
 w     

 normie  Właściwość  Nawierzchnia z kruszywa   

 PN-EN    niezwiązanego obciążona ruchem   

 13285    
KR1÷KR2 

  
       
        

 4.3.1 Uziarnienie mieszanek  0/31,5  Tabl. 4  

 4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria 
UF15 Tabl. 2 

 
  

UF 
  

       

 4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria UF LF8 Tabl. 3  

 4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl. 4 i 6  

 4.4.2 Wymagania wobec jednorodności     
  uziarnienia poszczególnych partii – 

Brak wymagań Tabl. 7 
 

  
porównanie z deklarowana przez 

 
      
  producenta wartością (S)      

 4.4.2 Wymagania wobec jednorodności     
  uziarnienia na sitach kontrolnych – Brak wymagań Tabl. 8  
  różnice w przesiewach      

 4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy 
35 

 -  
  

SE*), co najmniej 
    

       

 Odporność na rozdrabnianie (dotyczy    
 fakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- LA40 -  
 EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż:    

 Odporność na ścieranie (dotyczy fakcji    
 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana -  
 1097-1, kategoria MDE    

 Mrozoodporność (dotyczy fakcji 8/16 
F4 - 

 
 

odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 
 

    

 Wartość CBR po zagęszczeniu do    
 wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i Brak wymagań -  
 moczeniu w wodzie 96h, co najmniej    

4.5 Zawartość wody w mieszance    
 zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 80-100 -  
 optymalnej wg metody Proctora    

 

2.4. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008-1. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujący sprzęt: 
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. 
b) Równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane 
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po 
wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport 
samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D-M-00.00.00."Wymagania ogólne".  

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Warstwy z kruszywa ułożona będzie na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub 
wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie 
poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
Nawierzchnia musi być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót 
przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być 
większe niż co 10 m. 

5.2.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki 

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmować będzie 
ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotność optymalną dla mieszanych składników. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

5.2.3. Przygotowanie mieszanki do warstwy nawierzchni (lub zakup według zaakceptowanej receptury) 

Wykonawca robót na bazie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury wykona w mieszarce mieszankę, 
przeznaczoną do wykonania nawierzchni. Mieszanka wytworzona będzie z zakupionych przez Wykonawcę składników (wg receptury). 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem 
uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.  

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. 

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki 
powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie 
ilości wody może sięgać więcej niż 2% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność naturalna materiału przekracza 
wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 

5.2.5. Transport  

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 
4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 

5.2.6. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałówświetlnych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4.. Rozłożenie 
mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy równiark lub układarki z zachowaniem parametrów 
(grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Grubość pojedynczo układanej warstwy wynosi 15 cm po 
zagęszczeniu. Kruszywo powinno być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W 
czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 

5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w 
projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich 
właściwościach. 

5.2.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Warstwę z 
kruszywa należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do 
środka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być 
zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego zależy 
od rodzaju zagęszczanego kruszywa: 
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a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca 
się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziarn drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca 
się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy 
wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia warstwy nie mniejszego od Is ³ 1,00 według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481:1998 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481:1998 (metoda II). Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1 % i -2 % jej wartości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-00..00.00."Wymagania ogólne". 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. 
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, 
lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi, według zasad określonych w niniejszej SST punkt 2.1 i 2.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie: 

Lp Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
    

  Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia 
  badań na dziennej warstwy przypadająca na 1 

  działce roboczej badanie (m2) 
    

1. Uziarnienie kruszywa   
    

2. Wilgotność kruszywa   
  

2 600 
3. Zagęszczenie warstwy   
    

4. Zawartość zanieczyszczeń   

 obcych   
    

5. Stopień przekruszenia ziarn   
    

6. Zawartość ziarn nieforemnych   
    

7. Zawartość zanieczyszczeń   

 organicznych 
- 6000 przy każdej zmianie   

8. Nasiąkliwość 
 źródła kruszywa, w 
 

przypadkach wątpliwych i na 

   

   

9. Mrozoodporność  każde polecenie Inżyniera 
    

10. Ścieralność   
    

11. Wskaźnik piaskowy   
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6.3.1. Badania własności kruszywa 

 W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2.1 i 2.2 niniejszej 
specyfikacji. Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych będą przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej 
dziennej działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 warstwy. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań muszą być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. Badania pełne kruszywa, obejmujące 
ocenę wszystkich właściwości określonych w punkcie 2.1 i 2.2. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania 
materiałów i w innych przypadkachokreślonych przez Inżyniera. 

6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa 

Wilgotność kruszywa musi być równa wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481:1988 
(metoda II) z tolerancją +1% i -2% jej wartości. Wilgotność kruszywa należy badać według PN-EN 1097-5:2001. 

6.3.3. Badanie zagęszczenia warstwy 

Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej 
próby Proctora, według PN-B-04481:1988 (metoda II). Zagęszczenie warstwy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie pomiaru nośności według PN-S-02205:1998 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2. 
Zagęszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2. 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa: 

 
 

Warstwa z  Wymagane cechy nawierzchni  

kruszywa o 

     

Wskaźnik Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 30 cm 
 

wskaźniku  
Wnoś nie zagęszczenia MPa   

mniejszym niż Is nie mniejszy 

    

od pierwszego obciążenia E1 

 

Od drugiego obciążenia E2 

 

% niż:   
      

60 1,00 60  120  
      

 

     

Lp Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 pomiarów  

   

1. Grubość warstwy rzadziej niż co 400 m2 

  Podczas odbioru: 

  w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 

   

2. Moduł odkształcenia Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 

   

   

3. Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

   

4. Równość podłużna W sposób ciągły poziomicą albo co 20 m łatą na 

  każdym pasie ruchu 

   

5. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km łatą 4 m 

   

6. Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km 

   

7. Rzędne Co 20 m 

   

8. Ukształtowanie osi w planie* Co 100 m 
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* - dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku 
i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na  
końcu każdego łuku poziomego. 
 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie 
od projektowanej grubości warstwy z kruszywa nie powinno przekraczać + 15%, - 10%. 

6.4.2. Nośność i zagęszczanie warstwy według obciążeń płytowych 
Minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 

 

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy 

a) Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą lub poziomicą w osi zgodnie z normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w 
tablicy w punkcie 6.4. 
Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. 
Nierówności warstwy nie powinny przekraczać15 mm. 
b) Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
c) Rzędne warstwy 
Rzędne należy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +0 cm i -2 cm. 
d) Ukształtowanie 
Ukształtowanie nawierzchni należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niż 
co 100 m. Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
e) Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10cm, -5 cm, z tym, że 
na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość 
wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy)ułożonej i zagęszczonej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00."Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D-M-00.00.00."Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów potrzebnych do przygotowania mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki, 
- dostarczenie na budowę sprzętu niezbędnego do wykonania robót, 
- dowiezienie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne rozłożenie mieszanki, 
- mechaniczne zagęszczenie warstwy, 
- wykonanie oznakowania robót zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem i przemieszczanie go wraz z 
postępem robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 
 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 
cząstek. Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 
PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
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D-05.03.05A 
 

NAWIERZCHNIE Z  BETONU  ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄŻĄCA 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w 
Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

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

1.3. Zakres robót objętych ST  

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

 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 35/50  

1.4. Określenia podstawowe  

Definicje i określenia podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego 
SST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Poszczególne rodzaje 
materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia zmian w materiałach 
składowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gęstość, zmiana złoża) należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2. 
normy PN-EN 13108-20.  

2.1. Rodzaje materiałów  

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.  

Tabela 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

  

 

 

Lp.  

  

Rodzaj materiału  

  

Wymagania wg / dokument odniesienia  

KR 1-2  KR3-4  KR5-7  

1.  Kruszywo grube   WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,  

2.  Kruszywo drobne lub o ciągłym 

uziarnieniu D≤8  

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9 i 10  

3.  Wypełniacz   WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11  

4.  Lepiszcze  WT-2 2014 – część I pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN  
14023,  PN-EN 12591, PN-EN 13924-2 

5.  Granulat asfaltowy   pkt. 2.1.1. SST,  PN-EN 13108-8, RID I/6 Załącznik nr 9.2.1 i Załącznik nr 
9.2.3  

6.  Środek adhezyjny  wg p. 4.1 PN-EN 13108-1  

7.  Mieszanka mineralnoasfaltowe  
WT-2 2014– część I pkt.  

8.2.2.2 tab. 11 i pkt 
8.2.2.3 tab. 12  

WT-2 2014– część I 
pkt.  

8.2.2.2 tab. 11 i pkt 
8.2.2.3 tab. 13  

WT-2 2014– część I 
pkt.  

8.2.2.2 tab. 11 i pkt 
8.2.2.3 tab. 14  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co 
najmniej 50/50.  

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8.1. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy dodatkowo 
stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6  
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2.1.1. Granulat asfaltowy   

Granulat asfaltowy należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 
RID I/6.  

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające granulat asfaltowy muszą mieć parametry odpowiadające ich rodzajowi oraz przeznaczaniu, 

zgodnie z wymaganiami niniejszego SST.  

2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego  

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, zależy od następujących czynników:   

– pochodzenia granulatu asfaltowego,  

– jakości granulatu asfaltowego, a w szczególności właściwości lepiszcza, właściwości kruszywa i jednorodności granulatu,   

– rodzaju nowego lepiszcza,  

– technologii stosowanej do recyklingu na gorąco (metoda dozowania granulatu na zimno/na gorąco).  

Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego określa tabela 2.  

Tabela 2. Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze względu na jego pochodzenie 

Pochodzenie granulatu  

Przeznaczenie mm-a z 
granulatem  

AC W  

AC P  Możliwe  

AC W  Tak  

AC S  Tak  

AC WMS P  Możliwe  

AC WMS W  Możliwe  

SMA  Możliwe  

Uwaga:   

Tak – struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie stanowią przeszkody w zastosowaniu granulatu  

Możliwe – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy mogą stanowić przeszkodę w zastosowaniu granulatu   

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowią przeszkodę w zastosowaniu granulatu   

Procentowe zawartości granulatu asfaltowego określa się na podstawie maksymalnej wartości wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%], 
obliczanego następująco:  

BR = (a x b)/c  

gdzie:  

BR – wskaźnik zastąpienia lepiszcza [% (m/m)],  

a – zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],   

b – udział granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],   

c – całkowita zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].  

 
 

Tabela 3. Dopuszczalne wartości wskaźnika BR [%] 

Typ betonu asfaltowego  

Dopuszczalna wartość wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%] w 

przypadku dozowania granulatu asfaltowego w otaczarce metodą  

na zimno  na gorąco   

AC W  20  30 (401))  

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiającego po przeprowadzeniu badań dodatkowych określonych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6.  

Ponieważ dodatek granulatu asfaltowego może wywrzeć niekorzystny wpływ na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania 
niskotemperaturowe, należy w przypadku mieszanek AC W o podwyższonej wartości wskaźnika BR, odpowiednio do 40% przy dozowaniu 
granulatu asfaltowego metodą na gorąco przeprowadzić badania służące ocenie odporności tych mieszanek na spękania niskotemperaturowe.  
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Jeżeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie:  

– asfaltu modyfikowanego,   

– granulatu asfaltowego zawierającego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie 
zwykłego asfaltu drogowego,  zastosowanie granulatu asfaltowego może nastąpić na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad 
opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6).  

2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego  

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych typu beton asfaltowy do warstwy wiążącej AC W 
to musi on spełniać wymagania określone w tabeli 4.  

Tabela 4. Wymagane właściwości granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC W 

Właściwość  Wymagania  
Dokument  

odniesienia  

Zawartość materiałów obcych  Kategoria FM1  
PN-EN 13108-8 pkt. 
4.1  

Właściwości 
lepiszcza 
odzyskanego w 

granulacie 
asfaltowym a)  

PiK  

Kategoria S70  

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 
70oC. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 
przekraczać 77oC.  

PN-EN 13108-8 pkt. 

4.2  

PN-EN 1310820 

Załącznik A  

  Pen.  

Kategoria P15  

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. Pojedyncze 
wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1mm.  

Jednorodność  Wymagana jednorodność określona na podstawie dopuszczalnego 

rozstępu wyników badań  
określonych właściwości  

Załącznik nr 9.2.1 i  

Załącznik nr  

9.2.3 RID I/6  

Zawartość asfaltu  

Uziarnienie kruszywa  

PN-EN 13108-20 Załącznik A  

Załącznik nr 9.2.1 i Załącznik nr 9.2.3 RID I/6  

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na 
podstawie zadeklarowanego, wcześniejszego zastosowania. W przypadku braku możliwości 
takiego zadeklarowania jakości kruszywa w granulacie, oraz wątpliwości co do właściwości 
fizycznych lub mechanicznych, należy przeprowadzić badania kruszywa w wymaganym przez 
Zamawiającego zakresie  

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym należy oznaczyć następujące właściwości w zależności od wskaźnika BR:  

- BR≤15% : temperaturę mięknienia PiK. lub penetrację, - BR>15% : temperaturę 
mięknienia PiK. i penetrację.  

Właściwości lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, które powstaną z połączenia starych i nowych składników, muszą spełniać wymagania 
stawiane tym materiałom, ze względu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Wykonawca może deklarować właściwości kruszyw pochodzących z destruktu na podstawie wcześniejszego ich zastosowania w poszczególnych 
warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł pozyskać dokumentacji 
lub nie uzyska na ich podstawie akceptacji, potwierdzenie właściwości kruszyw będzie możliwe na podstawie własnych badań kruszyw w zakresie 
jak niżej:   
• mrozoodporność w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),  
• odporność na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-14mm),  
• grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,  
• ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylenowym wg normy PN-EN 933-9 +A1:2013-07,  
• w przypadku granulatu stosowanego do warstw ścieralnych z BA (dla dróg niższych kategorii) wymaga się wykonania badań mrozoodporności 

w soli na frakcji zgodnie z PNEN 1367-6.   
Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w WT-1 (dla każdej w wymienionej frakcji).  
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2.2. Wymagania wobec innych materiałów  

2.2.1. Materiały do połączeń technologicznych  

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 – część II wg tabel 5 i 6.  

Tabela 5. Materiały do złączy (podłużnych i poprzecznych wykonywanych metodą „gorące przy zimnym”) 

Rodzaj warstwy  

Złącze podłużne  Złącze poprzeczne  

Ruch  Rodzaj materiału  Ruch  Rodzaj materiału  

Warstwa wiążąca  KR 1-7  

Pasty asfaltowe lub elastyczne 

taśmy bitumiczne + środek 
gruntujący  

KR 1-2  
Pasty asfaltowe lub  
elastyczne taśmy bitumiczne + środek 
gruntujący  

KR 3-7  
Elastyczne taśmy bitumiczne + środek 
gruntujący  

Tabela 6. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 

Rodzaj warstwy  Ruch  Rodzaj materiału  

Warstwa wiążąca  KR 1-7  Pasty asfaltowe lub elastyczne taśmy bitumiczne + środek gruntujący   

Uwaga: W przypadku elastycznych taśm bitumicznych należy zastosować środek do gruntowania powierzchni połączeń technologicznych 
przewidziany przez producenta taśmy.  

Materiały do połączeń technologicznych muszą spełniać wymagania sformułowane w tabelach 10, 11 i 12  z WT-2 2016 – część II.  

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża  

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808. 

2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Za zgodą Zamawiającego mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być 
deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.  

Zaleca się stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku środka obniżającego temperaturę produkcji i układania – nie dotyczy to 
produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii „na zimno”.  

Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeżeli spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 
Załącznik B.  

2.3. Dostawy materiałów  

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w 
trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta 
(oznakowanie CE). Do każdej partii granulatu asfaltowego należy dołączyć dokumenty określone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6  

2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Składowanie kruszywa  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub 
frakcjami kruszywa.  

2.4.2. Składowanie wypełniacza  

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

2.4.3. Składowanie asfaltu  

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 – część I. Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny 
być wyposażone w mieszadła mechaniczne lub co najmniej winny mieć zapewniony system przepompowywania wprawiający w cyrkulację asfalt 
z dolnych partii zbiornika. Maksymalne temperatury składowania asfaltu drogowego powinny być zgodne z tabelą 41 w/w wytycznych. 
Temperatury składowania asfaltów modyfikowanych powinny być zgodne z zaleceniami  producenta.   

2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego  

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
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2.4.5. Składowanie granulatu asfaltowego  

Składowanie granulatu asfaltowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed:  

 segregacją – zaleca się formowanie hałd o kształcie stożkowym o wysokości max. do 5m,  
 zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,  
 zawilgoceniem – ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;  

w przypadku dozowania „na zimno” obowiązkowe jest składowanie granulatu pod zadaszeniem.  

Powierzchnię na której będzie składowany granulat asfaltowy należy utwardzić i ukształtować z wyraźnym spadkiem przeciwdziałającym 
akumulacji wody w hałdzie.  

Podczas składowania granulatu asfaltowego należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.2 RID 
I/6.  

3. SPRZĘT  

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

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych  

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzić 
system ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. Dozowanie 
wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego.    

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego w ilości odpowiadającej wskaźnikowi BR≥20%, wytwórnię mieszanek mineralno-asfaltowych 
należy wyposażyć w dodatkowy bęben, będący elementem otaczarki o działaniu cyklicznym – metoda „równoległego bębna”.  

3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych  

Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki do układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw 
asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia:  

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

– płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki,  

– urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.  

Przy wykonywaniu nawierzchni dróg o kategorii KR 6-7, do warstwy wiążącej zaleca się stosowanie podajników mieszanki mineralno-asfaltowej 
do zasilania kosza rozkładarki ze środków transportu.   

Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do układania dwóch warstw 
technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).  

3.3. Walce do zagęszczania  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.   

3.4. Skrapiarki  

Wykonawca powinien dysponować skrapiarką pozwalającą na równomierne i zgodne z wymaganiami równomierne skropienie podłoża.  

4. TRANSPORT  

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

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby zapewnić ciągłość wbudowania. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, 
pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi.   

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. Dowieziona do rozkładarki 
mieszanka musi mieć temperaturę w wymaganym przedziale określonym w WT-2 2014 – część I tab. 42. Nie dotyczy to przypadków użycia 
dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania lepiszczy zawierających takie środki, lub specjalnych technologii produkcji i 
wbudowywania w obniżonej temperaturze tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy  kierować się informacjami (zaleceniami) 
podanymi przez producentów tych środków.  

Powierzchnie skrzyń ładunkowych lub pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste. Do zwilżania tych powierzchni można 
używać tylko tego rodzaju środków antyadhezyjnych, które nie oddziałują szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe. Zabrania się skrapiania 
skrzyń olejem napędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

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

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie 
Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów . MMA powinna być 
zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1 i 8.2.2  WT-2 2014 – część I w zależności od kategorii ruchu.  

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania stosować się do wytycznych określonych w Załączniku nr 9.2.1 i 
Załączniku nr 9.2.3 RID I/6.    

Wykonawca powinien zapewnić, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, były zastosowane w pełni reprezentatywne próbki materiałów 
składowych, które zostaną użyte do wykonania robót.  

5.2. Wytwarzanie MMA  

Produkcja MMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. 
Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. W przypadku 
stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA należy:  

– stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.2 RID I/6.  

– przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzające, że ilość zadozowanego granulatu asfaltowego jest 
zgodna z zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.   

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 część I (Tabela 42) lub 
zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. 
Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.  

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru 
mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji projektowej.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę wiążącą z MMA powinno być:  

 nośne i ustabilizowane,  
 czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa,  
 wyprofilowane, równe i bez kolein,  
 suche,  
 skropione emulsją asfaltową lub asfaltem zapewniającym powiązanie warstw, oraz spełniać wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 – część II.   

Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny zostać połączone z MMA zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – część 
II (sposób wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt. 2.2.1 niniejszych SST.  

5.3.1. Połączenia międzywarstwowe  

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami oraz ich współpracy w przenoszeniu 
obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów.   

Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoża, na którym będą układane kolejne warstwy asfaltowe, 
zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego wykonania skropienia.  

Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 
i zaleganiem wody pomiędzy warstwami.   

Do skropień należy stosować rodzaj emulsji i ilość w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu. 

5.4. Warunki atmosferyczne  

Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze:  

– podłoża nie mniejszej niż +5°C,  

– temperaturze otoczenie w ciągu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niż 0°C.  

Nie dopuszcza się układania MMA podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru przekraczającego prędkość 16m/s.  

5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do przeprowadzenia próby 
technologicznej.  

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z 
uwagi na segregację kruszywa. Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. Tolerancje zawartości składników MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 
6.7. niniejszych SST.   
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5.6. Odcinek próbny  

Na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości przynajmniej 100m na całej szerokości 
jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

– zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA,  

– sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy,  

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej 
grubości warstwy,  

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.   

Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru – dopuszcza się 
akceptację wykonanego odcinka próbnego w ramach innego zadania pod warunkiem, że został wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz zastosowano ten sam sprzęt do wbudowania i zagęszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA 
dopiero po otrzymaniu akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. 
W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy wiążącej i nie zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru odcinka próbnego, 
Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny warstwy wiążącej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt.  

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA   

Transport MMA powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 – część II. Wbudowywanie MMA powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 – część II.   

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:  

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami pracującymi obok siebie z 
przesunięciem wg pkt 7.6.3.1. WT- 

2 2016 – część II); w przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym) szerokością pasa 
ruchu ,    

– dzienne działki robocze  (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny 
być możliwie jak najdłuższe min. 200 m,  

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań z jednostajną prędkością.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych określonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia 
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).  

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umożliwiającym obniżenie temperatury mieszania (mieszanki na ciepło) 
i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w 
zasobniku zawsze znajdowała się odpowiednia jej ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. W miejscach niedostępnych dla 
sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  

Podczas rozkładania grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 

warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczane walcami drogowymi o charakterystyce zapewniającej skuteczność 

zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym.  

Po wykonanej warstwie wiążącej powinien odbywać się wyłącznie ruch pojazdów związanych z układaniem następnej warstwy.   

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorąco do ruchu może nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury zapewniającej jej odporność 
na deformacje trwałe.   

W przypadku konieczności dopuszczenia innego ruchu należy zastosować zabiegi zabezpieczające uzyskanie wymaganego połączenia 
międzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z użyciem mleczka wapiennego (wg.  pkt. 7.3.4 WT-2  2016 – część II).  

5.8. Połączenia technologiczne  

Połączenia technologiczne powinny być wykonane przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt 2.2.1 niniejszego SST, oraz zgodnie z pkt. 
7.6 WT-2 2016 – część  
II.   

5.8.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do złączy.   

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych  

Krawędź boczna złącza podłużnego winna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie nożem talerzowym.  

Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej 
powierzchni.  

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche.  

Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować środkiem 
gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.  
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Taśma bitumiczna o grubości 10 mm powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na 2/3 wysokości warstwy licząc od górnej 
powierzchni warstwy wiążącej. Minimalna wysokość taśmy 4 cm.  

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych  

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.  

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 
(warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).  

Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.  

5.8.2. Sposób wykonania złączy  

Wymagania ogólne:  

– złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej,   

– złącza podłużnego nie można lokalizować w śladach kół,  

– złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąć względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co 
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,  

– złącza muszą być całkowicie związane a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym poziomie.  

A. Metoda rozkładania „gorące przy gorącym”  

Metoda ta ma zastosowanie  w przypadku wykonywania złącza podłużnego – należy ją stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 – część II.  

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.  

B. Metoda rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów 
konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych – należy ją stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 – część II.  

C. Sposób zakończenia działki roboczej  

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie nieregularnej, szorstkiej powierzchni 
spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki) oraz szorstkiego podłoża w rejonie planowanego złącza.  

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obniżenie sczepności warstw w rejonie końca działki roboczej oraz obcinanie piłą 
tarczową zimnej krawędzi działki.  

Zakończenie działki roboczej wykonuje się prostopadle do osi drogi.  

Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.  

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.  

D. Sposób wykonywania spoin  

Spoiny wykonuje się z użyciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1.  

Grubość elastycznej taśmy bitumicznej do spoin powinna wynosić:  

– nie mniej niż 15 mm w warstwie wiążącej/wyrównawczej.  

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 
(warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).  

5.9. Krawędzie zewnętrzne warstwy wiążącej  

Krawędzie zewnętrzne warstwy wiążącej należy wykonać zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II  

Po wykonaniu warstwy wiążącej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną. Niżej położona krawędź 
boczna powinna pozostać nieuszczelniona.  

Krawędź zewnętrzną oraz powierzchnię odsadzki poziomej należy zabezpieczyć przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:  

– powierzchnie odsadzek   - 1,5 kg/m2  

– krawędzie zewnętrzne   - 4 kg/m2,  

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II.  

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy)  decyzję o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych 
podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

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

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.2 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe 
(Tabela 12, 13, 14 – dla mieszanki typu AC).  

Badania i pomiary dzielą się na:  

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru  

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 
i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  

Badania obejmują:  

– pobranie próbek,  

– zapakowanie próbek do wysyłki,  

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  

– przeprowadzenie badania,  

– sprawozdanie z badań.   

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech nawierzchni.  

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna 
z postawionymi wymaganiami.   

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania 
i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano to w SST. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien:  

– być nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych - 
mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiały do uszczelnień, itd.,  

– dla wykonanej warstwy być nie mniejszy niż określony zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w tab. 7.   

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  

– pomiar temperatury powietrza,  

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,  

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw,  

– pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,  

– pomiar równości warstwy wiążącej,  

– pomiar rzędnych wysokościowych i pomiary sytuacyjne,  

– badania zagęszczenia warstwy i zawartości wolnej przestrzeni,  

– pomiar sczepności warstw asfaltowych  

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
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Tabela 7. Minimalna częstotliwość badań ze strony Wykonawcy dla warstwy wiążącej 

Lp.  Badana cecha  Metoda  Częstotliwość  

1.  
Zagęszczenie MMA oraz zawartość 
wolnych przestrzeni w warstwie  

Porównanie gęstości objętościowej 
referencyjnej do rzeczywistej  

- 2 razy na kilometr każdej jezdni, nie   

rzadziej niż 1 raz  
na 6000 m2  

2.  
Sczepność warstw asfaltowych dla 

dróg KR  
4-7  

Metoda Leutnera  - nie rzadziej niż 1 raz na  
15000 m2  

3.  

Grubość (grubości poszczególnych 
warstw i grubość pakietu warstw 
asfaltowych)  Rzędne wysokościowe,  

Pomiar elektromagnetyczny,  

Przymiarem na wyciętych próbach  

- nie rzadziej niż co 50 m   

- nie rzadziej niż co 100 m   

- 2 razy na kilometr każdej jezdni, 

nie   rzadziej niż 1 raz na 6000 m2  

4.  Równość podłużna      

4.1.  

Wszystkie klasy dróg  
Planografem  

  

- każdy pas układania warstwy w sposób 
ciągły  

4.2.  
Wszystkie klasy dróg w miejscach 
niedostępnych dla urządzeń 
pomiarowych  

4 metrową łatą i klinem  

- w sposób ciągły (początek każdego   
pomiaru łatą w  miejscu zakończenia  
poprzedniego pomiaru)  

5.  

Równość poprzeczna  

Profilografem lub   

- 2 metrową łatą i pochyłomierzem  

- każdy pas układania warstwy w sposób 
ciągły - nie rzadziej niż   

co 5 m  

6.  

Spadki poprzeczne  

Profilografem lub   

- 2 metrową łatą i pochyłomierzem  

co 10m  

50 razy na 1 km dodatkowe pomiary w 
punktach głównych łuków poziomych  

7.  

Szerokość warstwy  Taśmą mierniczą  

- pomiar co 50 m, na łukach poziomych w 
punktach  charakterystycznych  

8.  

Odchylenie od projektowanej osi 
drogi  

Rzędne wysokościowe  

Pomiary sytuacyjne   
- pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi, na 
łukach poziomych i pionowych  w 
punktach  charakterystycznych  

  

6.3. Badania i pomiary kontrolne  

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość zastosowanych 
materiałów i wyrobów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.    

Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego.  

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony 
kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez 
Laboratorium Zamawiającego.  
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Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy tzn. 
dziennej działki roboczej. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  

6.5. Badania i pomiary arbitrażowe  

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane 
laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 
przedstawicieli stron.  

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 
wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.   

6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji źródła poboru kruszyw oraz 
wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych.  

6.7. Badania w czasie robót  

6.7.1. Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.   

Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ocenić na podstawie:  

– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej 
warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,01 %,  

– wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %.  

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).  

Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego uzyskaną z badań laboratoryjnych 
a procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu (%).  

Tabela 8. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej policzonej z dokładnością do 0,01 % 

Oceniany parametr  

Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; %  

AC  

KR3÷KR7  KR1 ÷KR2  

awartość lepiszcza rozpuszczalnego S  

– niedomiar  
0,15   0,20   

awartość lepiszcza rozpuszczalnego S  

– nadmiar  
0,20   0,20   

  

Tabela 9. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla pojedynczego wyniku określonego z dokładnością do 0,1 % 

Oceniany parametr  

Wielkość odchyłki dla pojedynczego wyniku ; %  

AC   

KR1÷KR7  

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S - 
niedomiar  

0,3  

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S - 
nadmiar  

0,3  

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej  i dla pojedynczego wyniku w zakresie zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.  

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.   

Jakości mieszanki mineralnej należy ocenić na podstawie:  

– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej 
warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,1 %  

– wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 % dla sita 0,063mm i z dokładnością do 1 % dla 
pozostałych sit.  

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).  
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Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskaną z 
badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w mieszance mineralnej podaną w Badaniu Typu (%).  

Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.  

Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia. 

Przechodzi przez sito #, mm  Odchyłki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku, %  Odchyłki dopuszczalne dla 
wartości średniej, %  

KR 3-7  KR 1-2  KR 1-7  

0,063  2,5  3,0  1,5  

0,125  4  5  2,0  

2  5  6  3,0  

D/2 lub sito charakterystycze  6  7  4,0  

D  7  8  5,0  

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

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej  w zakresie uziarnienia należy postępować zgodnie z 
Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.  

Dla kryterium dotyczącego pojedynczego wyniku nie stosuje się potrąceń – należy je spełnić wg wyżej wymienionych wymagań.  

6.7.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 126978. Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć 
wartości podanych w WT-2 2014 Tabela 12, 13 i 14 w zależności od kategorii ruchu.  

6.7.4. Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36  

Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) lub 
metodą elektromagnetyczną z częstotliwością określoną w tab. 7. Sposób oceny grubości warstwy i pakietu warstw należy dokonać zgodnie  WT-
2 2016 – część II pkt 8.2 i Instrukcją DP-T14 pkt. 2.3.   

Grubości warstwy należy ocenić na podstawie wielkości odchyłki obliczonej dla:  

– pojedynczego wyniku pomiaru grubości warstwy i pakietu warstw asfaltowych,  

– wartości średniej ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy i wartości średniej pomiarów pakietu warstw asfaltowych.  

Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralnoasfaltowych jest to procentowe przekroczenie w dół 
projektowanej grubości warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T14 2017 – część I z dokładnością do 1%.  

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:  

– grubości warstwy może wynosić 1÷10% grubości projektowanej.  

– pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0÷10% grubości projektowanej, lecz nie więcej niż 1 cm.  

Wartość średnia ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy lub pakietu warstw powinna być równa bądź większa w stosunku do grubości 
przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni.  

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie grubości należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T 14.  

6.7.5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. 
Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. Dopuszcza się za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru badania zagęszczenia warstwy 
metodami izotopowymi (zamiennie do cięcia próbek). Metodą referencyjną jest badanie na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy. 
Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach wątpliwych przez niego wskazanych.  

W przypadku jeśli wskaźnik zagęszczenia jest niższy niż 98,0% należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach 
krajowych. Część I - Roboty drogowe. 2017.  

6.7.6. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.  

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania 
kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie powinna mieścić się w granicach dla KR 1-2 2,07,0%, dla KR≥3 3,0-
8,0%. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7.  

6.7.7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych.  

Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach Ø 150±2mm lub Ø 100±2mm zgodnie z „Instrukcją 
laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. 2014”. 
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Wymagana wartość dla połączenia wiążąca – podbudowa wynosi nie mniej niż 0,7 MPa – kryterium należy spełnić. Dopuszcza się też inne 
sprawdzone metody badania sczepności, przy czym metodą referencyjną jest metoda Leutnera na próbkach Ø 150±2mm.  

Badanie sczepności międzywarstwowej należy sprawdzać zgodnie z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7.  

6.7.8. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego.  

Wymagania dla temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 – część II. Dla lepiszcza wyekstrahowanego 
należy kontrolować następujące właściwości:  

– temperaturę mięknienia,  

– nawrót sprężysty – dot. polimeroasfaltów.  

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA  

6.8.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano na warstwie wiążącej podano w tabeli 7.  

6.8.2. Szerokość warstwy  

Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 5 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych pomiarów szerokości wykonanej warstwy powinna być 
zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 7 cm.  

6.8.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy wiążącej A. Ocena równości podłużnej warstwy wiążącej.  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych, należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej 
odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm].   

W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z użyciem 
łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości podłużnej powinna wynosić 4 m.  

Wymagana równość podłużna jest określona przez maksymalne dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy wiążącej zostały podane w tabeli 
11.  

Tabela 11. Dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy wiążącej 

Klasa drogi  Element nawierzchni  
Dopuszczalne wartości odchyleń 

równości  
podłużnej warstwy wiążącej [mm]  

A, S, GP  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe,  

włącznie i wyłączenia,  
jezdnie łącznic utwardzone  

pobocza  

6  

Jezdnie MOP  9  

G, Z  
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, postojowe,  

9  

 jezdnie łącznic, utwardzone pobocza   

L, D, place, parkingi  
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów  

12  

  

Pomiar równości podłużnej nawierzchni metodą łaty i klina  

Pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni z użyciem łaty (o długości 4 m) i klina należy wykonywać jedynie w miejscach niedostępnych dla 
sprzętu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp.). Pomiary równości podłużnej z wykorzystaniem łaty i klina należy 
wykonywać w osi podłużnej elementu drogi/pasa ruchu, w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar należy wykonywać 
w sposób ciągły (początek każdego pomiaru łatą w miejscu zakończenia poprzedniego pomiaru). Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, w 
którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). Wielkość prześwitu jest równa najmniejszej liczbie widocznej na klinie 
podłożonym pod łatę. Zasady oceny wyników pomiaru jak w tabeli 11.  

B. Pomiar równości poprzecznej warstwy wiążącej  

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru 
profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a 
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.   

Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m.  
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W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości porzecznej warstwy wiążącej nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. 
Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m, Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m.  

Dopuszczalne wartości odchyleń zostały podane w tabeli 12.  

Tabela 12. Dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy wiążącej 

Klasa drogi  Element nawierzchni  

Dopuszczalne wartości odchyleń 

równości  

poprzecznej warstwy wiążącej [mm]  

A, S, GP  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe,  

włączenia i wyłączenia,  

jezdnia łącznic, utwardzone  

pobocza   

6  

 Jezdnie MOP  9  

G, Z  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, postojowe,  

jezdnie łącznic, utwardzone  

pobocza  

9  

L, D, place, parkingi  
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów  

12  

  

Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty i klina  

Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty (o długości 2 m) i klina należy wykonywać jedynie w miejscach niedostępnych 
dla sprzętu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp. Pomiary równości poprzecznej z wykorzystaniem łaty i klina 
należy wykonywać z krokiem nie rzadziej niż co 5 m. W czasie pomiaru łata powinna leżeć prostopadle do osi drogi i w płaszczyźnie prostopadłej 
do powierzchni badanej warstwy.  

Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). Wielkość prześwitu jest równa 
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. Zasady oceny wyników podano w tabeli 12.  

6.8.4. Spadki poprzeczne  

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy wiążącej na 
odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%.   

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. Dla 100% wykonanych 
pomiarów spadki poprzeczne warstwy wiążącej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 
0,7%. Spadek poprzeczny musi być wystarczający do zapewnienia sprawnego spływu wody.  

6.8.5. Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 100% wykonanych pomiarów ukształtowania osi w planie powinno być zgodne 
z osią projektowaną z tolerancją ± 7 cm.  

6.8.6. Rzędne wysokościowe nawierzchni  

Rzędne wysokościowe warstwy wiążącej powinny być mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawędziach każdej jezdni. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.   

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. Dla 100% wykonanych 
pomiarów różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy wiążącej a rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać ± 1,5 cm.  

6.8.7. Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.   

W konstrukcji wielowarstwowej:  

– złącza poprzeczne powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 3 m,  

– złącza podłużne powinny być przesunięte względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku 
poprzecznym do osi jezdni.   

Nie można lokalizować złącza podłużnego w śladach kół. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie.  
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6.8.8. Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, porowatych, łuszczących się i spękanych.   

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

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

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.   

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i 
pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  

8.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST i opracowanych na ich podstawie 
STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na 
wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą 
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość konstrukcji nawierzchni, przedstawić sposób 
naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej – naliczenie potrąceń według zasad określonych w Instrukcji DP-T14 Ocena 
Jakości na Drogach Krajowych. Część I Roboty Drogowe.  

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.   

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty 
nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona 
prawidłowo roboty na własny koszt.  

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych 
robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje:  

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

– oznakowanie robót,  

– oczyszczenie i skropienie podłoża,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– opracowanie recepty laboratoryjnej,  

– wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  

– wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  

– posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  

– rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  

– uformowanie złączy, zagruntowanie środkiem gruntującym i przymocowanie taśm bitumicznych,  

– posmarowanie krawędzi bocznych asfaltem,  

– przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  

– odwiezienie sprzętu,  

– wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych SST.  
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

 Cena wykonania robót określonych niniejszymi SST obejmuje:  

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych,  

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 
wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  
2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  
4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami  
5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe 

wielorodzajowe  
6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego  
8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie  
9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania  
10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości  
11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu  
12. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 

w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
13. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu 

kruszywa  
14. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym  
15. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartość drobnych cząstek – Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabianie  
17. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości  
18. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 

zagęszczonego wypełniacza  
19. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 

suszarce z wentylacją  
20. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:  
21. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość 

lepiszcza rozpuszczalnego  
22. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie 

składu ziarnowego  
23. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie 

asfaltu - Wyparka obrotowa  
24. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie 

asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej  
25. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie 

gęstości  
26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 

gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 

zawartości wolnej przestrzeni  
28. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 10: 

Zagęszczalność  
29. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 

powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
30. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 

wrażliwości na wodę  
31. PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 17: Ubytek 

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

lepiszcza  
33. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 20: Penetracja 

próbek sześciennych lub Marshalla  
34. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 

Koleinowanie  
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35. PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 23: Określanie 
pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych  

36. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 24: Odporność 
na zmęczenie  

37. EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 25: Penetracja 
dynamiczna   

38. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność  
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 

próbek  
40. PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 28: 

Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  
41. PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar 

próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej  
42. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: 

Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie  
43. PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 31: Próbki 

przygotowane w prasie żyratorowej  
44. PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 33: 

Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem  
45. PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 35: Mieszanie 

laboratoryjne  
46. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 38: Podstawowe 

wyposażenie i kalibracja  
47. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 40: 

Wodoprzepuszczalność „in-situ”  
48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 42: Zawartość 

zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym  
49. PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco  
50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa  
51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy  
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  
54. EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  

10.2. Inne dokumenty  

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)  

2. WT-1  2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych   
3. WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.   
4. WT-2  2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.  
5. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i wymagania techniczne 

sczepności” Politechnika Gdańska 2014.  
6. Instrukcja DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.  
7. Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Zadanie 2.  
8. Recykling na gorąco. Załącznik nr 9.2.1, Załącznik nr 9.2.2, Załącznik nr 9.2.3 
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NAWIERZCHNIE Z  BETONU  ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA 
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w 
Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania ST  

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

1.3. Zakres robót objętych ST  

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

 Warstwy sczepnej z emulsji asfaltowej. 
 Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70. 

1.4. Określenia podstawowe  

Definicje i określenia podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, oraz w przepisach związanych wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszego 
SST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”. Poszczególne rodzaje 
materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystąpienia zmian w materiałach 
składowych (rodzaj, kategoria, typ petrograficzny, gęstość, zmiana złoża) należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.2. 
normy PN-EN 13108-20.  

2.1. Rodzaje materiałów  

Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.  

Tabela 1. Rodzaje materiałów do mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lp.  

  

Rodzaj materiału  

  

Wymagania wg / dokument odniesienia  

KR 1-2  KR 3-4  

1.  Kruszywo grube   WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12  

2.  Kruszywo drobne lub o ciągłym 
uziarnieniu D≤8  

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 13 i 14  WT-1 Kruszywa 2014, tabela 14  

3.  Wypełniacz   WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15  

4.  Lepiszcze  WT-2 2014 – część I pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN 14023, PN-EN 13924-2, PN-
EN 12591  

5.  Granulat asfaltowy   pkt. 2.1.1. SST,  PN-EN 13108-8, RID I/6 Załącznik nr 9.2.1 i Załącznik nr 
9.2.3  

6.  Środek adhezyjny  wg p. 4.1 PN-EN 13108-1  

7.  Mieszanka 
 mineralnoasfaltowe  

WT-2 2014 – część I pkt  
8.2.3.2 tab. 16 i pkt  

8.2.3.3 tab. 18  

WT-2 2014 – część I pkt  
8.2.3.2 tab. 17 i pkt  

8.2.3.3 tab. 19  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 
50/50.  

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 – część I pkt. 8.1. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy dodatkowo 
stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6  
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2.1.1. Granulat asfaltowy   

Granulat asfaltowy należy stosować zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 
RID I/6.  

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierające granulat asfaltowy muszą mieć parametry odpowiadające ich rodzajowi oraz przeznaczaniu, 

zgodnie z wymaganiami niniejszego SST.  

2.1.1.1. Zasady stosowania granulatu asfaltowego  

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC W, zależy od następujących czynników:   

– pochodzenia granulatu asfaltowego,  

– jakości granulatu asfaltowego, a w szczególności właściwości lepiszcza, właściwości kruszywa i jednorodności granulatu,   

– rodzaju nowego lepiszcza,  

Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego określa tabela 2.  

Tabela 2. Ogólne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze względu na jego pochodzenie 

Pochodzenie granulatu  

Przeznaczenie mm-a z 
granulatem  

AC S  

AC P  Nie  

AC W  Nie  

AC S  Tak  

AC WMS P  Nie  

AC WMS W  Nie  

SMA  Możliwe  

Uwaga:  Tak – struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie stanowią przeszkody w zastosowaniu granulatu  

Możliwe – struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy mogą stanowić przeszkodę w zastosowaniu granulatu   

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowią przeszkodę w zastosowaniu granulatu   

Procentowe zawartości granulatu asfaltowego określa się na podstawie maksymalnej wartości wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%], 
obliczanego następująco:  

BR = (a x b)/c  

gdzie:  

BR – wskaźnik zastąpienia lepiszcza [% (m/m)],  

a – zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],   

b – udział granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],   

c – całkowita zawartość lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].  

 
Tabela 3. Dopuszczalne wartości wskaźnika BR [%] 

Typ betonu asfaltowego  

Dopuszczalna wartość wskaźnika zastąpienia lepiszcza BR [%] w 

przypadku dozowania granulatu asfaltowego w otaczarce metodą  

na zimno  na gorąco   

AC S  0  201)  
1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiającego po przeprowadzeniu badań dodatkowych określonych w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.3 RID I/6.  

Ponieważ dodatek granulatu asfaltowego może wywrzeć niekorzystny wpływ na odporność mieszanek mineralno-asfaltowych na spękania 
niskotemperaturowe, należy przeprowadzić badania służące ocenie odporności tych mieszanek na spękania niskotemperaturowe.  

Jeżeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie:  

– asfaltu modyfikowanego,   

– granulatu asfaltowego zawierającego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano użycie 
zwykłego asfaltu drogowego,   

zastosowanie granulatu asfaltowego może nastąpić na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad opisanych w Załączniku nr 9.2.1 i 
Załączniku nr 9.2.3 RID I/6).  

 



 

D-05.03.05B             3 

2.1.1.2. Wymagania dla granulatu asfaltowego  

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych typu beton asfaltowy do warstwy ścieralnej AC S 
to musi on spełniać wymagania określone w tabeli 4.  

Tabela 4. Wymagane właściwości granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC S 

Właściwość  Wymagania  
Dokument  

odniesienia  

Zawartość materiałów obcych  Kategoria FM1  
PN-EN 13108-8 pkt. 
4.1  

Właściwości 
lepiszcza 
odzyskanego w 

granulacie 
asfaltowym a)  

PiK  

Kategoria S70  

Wartość średnia temperatury mięknienia nie może być wyższa niż 
70oC. Pojedyncze wartości temperatury mięknienia nie mogą 
przekraczać 77oC.  

PN-EN 13108-8 pkt. 

4.2  

PN-EN 1310820 

Załącznik A  

  Pen.  

Kategoria P15  

Wartość średnia nie może być mniejsza niż 15x0,1mm. Pojedyncze 
wartości penetracji nie mogą być mniejsze niż 10x0,1mm.  

Jednorodność  Wymagana jednorodność określona na podstawie dopuszczalnego 

rozstępu wyników badań  
określonych właściwości  

Załącznik nr 9.2.1 i  

Załącznik nr  

9.2.3 RID I/6  

Zawartość asfaltu  

Uziarnienie kruszywa  

PN-EN 13108-20 Załącznik A  

Załącznik nr 9.2.1 i Załącznik nr 9.2.3 RID I/6  

Dopuszcza się deklarowanie właściwości kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowym na 
podstawie zadeklarowanego, wcześniejszego zastosowania. W przypadku braku możliwości 
takiego zadeklarowania jakości kruszywa w granulacie, oraz wątpliwości co do właściwości 
fizycznych lub mechanicznych, należy przeprowadzić badania kruszywa w wymaganym przez 
Zamawiającego zakresie  

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym należy oznaczyć następujące właściwości w zależności od wskaźnika BR:  

- BR≤15% : temperaturę mięknienia PiK. lub penetrację, - BR>15% : temperaturę 
mięknienia PiK. i penetrację.  

Właściwości lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, które powstaną z połączenia starych i nowych składników, muszą spełniać wymagania 
stawiane tym materiałom, ze względu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Wykonawca może deklarować właściwości kruszyw pochodzących z destruktu na podstawie wcześniejszego ich zastosowania w poszczególnych 
warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł pozyskać dokumentacji 
lub nie uzyska na ich podstawie akceptacji, potwierdzenie właściwości kruszyw będzie możliwe na podstawie własnych badań kruszyw w zakresie 
jak niżej:   
• mrozoodporność w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),  
• odporność na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-14mm),  
• grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,  
• ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylenowym wg normy PN-EN  
933-9 +A1:2013-07,  
• w przypadku granulatu stosowanego do warstw ścieralnych z BA (dla dróg niższych kategorii) wymaga się wykonania badań mrozoodporności 

w soli na frakcji zgodnie z PNEN 1367-6.   
Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w WT-1 (dla każdej w wymienionej frakcji).   

2.2. Wymagania wobec innych materiałów  
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2.2.1. Materiały do połączeń technologicznych  

Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować materiały zgodnie z pkt. 7.6.1 WT-2 2016 – część II wg tabel 5 i 6.  

Tabela 5. Materiały do złączy (podłużnych i poprzecznych wykonywanych metodą „gorące przy zimnym”) 

Rodzaj warstwy  
Złącze podłużne  Złącze poprzeczne  

Ruch  Rodzaj materiału  Ruch  Rodzaj materiału  

Warstwa ścieralna 

KR 1-2  
Pasty asfaltowe lub elastyczne 
taśmy bitumiczne + środek 
gruntujący  

KR 1-2  
Pasty asfaltowe lub  
elastyczne taśmy bitumiczne  
+ środek gruntujący  

KR 3-7  
Elastyczne taśmy bitumiczne 
+ środek gruntujący  

KR 3-7  
Elastyczne taśmy bitumiczne + środek 
gruntujący  

Tabela 6. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi 
Rodzaj warstwy Ruch  Rodzaj materiału  

Warstwa ścieralna  
KR 1-2  Pasta asfaltowa  

KR 3-7  Elastyczna taśma bitumiczna + środek gruntujący lub zalewa drogowa na gorąco 

Uwaga: W przypadku elastycznych taśm bitumicznych należy zastosować środek do gruntowania powierzchni połączeń technologicznych 
przewidziany przez producenta taśmy.  

Materiały do połączeń technologicznych muszą spełniać wymagania sformułowane w tabelach 10, 11 i 12  z WT-2 2016 – część II. Zalewy 
drogowe na gorąco muszą spełniać wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN 14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8  

2.2.2. Lepiszcze do skropienia podłoża  

Lepiszcze do skropienia podłoża powinno spełniać wymagania podane PN-EN 13808 i SST D.04.03.01.  

2.2.3. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej  

Za zgodą Zamawiającego mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i właściwości dodatków powinny być 
deklarowane. Skuteczność stosowanych dodatków i modyfikatorów powinna być udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.  

Zaleca się stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku środka obniżającego temperaturę produkcji i układania – nie dotyczy to 
produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z dozowaniem granulatu asfaltowego w technologii „na zimno”.  

Do mieszanek mineralno-asfaltowych może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jeżeli spełnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 
Załącznik B.  

2.3. Dostawy materiałów  

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania MMA, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w 
trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. Jakość każdej dostawy kruszywa i wypełniacza musi być potwierdzona deklaracją producenta 
(oznakowanie CE). Do każdej partii granulatu asfaltowego należy dołączyć dokumenty określone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6  

2.4. Składowanie materiałów  

2.4.1. Składowanie kruszywa  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub 
frakcjami kruszywa.  

2.4.2. Składowanie wypełniacza  

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.  

2.4.3. Składowanie asfaltu  

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 – część I. Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny 
być wyposażone w mieszadła mechaniczne lub co najmniej winny mieć zapewniony system przepompowywania wprawiający w cyrkulację asfalt 
z dolnych partii zbiornika. Maksymalne temperatury składowania asfaltu drogowego powinny być zgodne z tabelą 41 ww. wytycznych. 
Temperatury składowania asfaltów modyfikowanych powinny być zgodne z zaleceniami  producenta.   

2.4.4. Składowanie środka adhezyjnego  

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami 
producenta.  

2.4.5. Składowanie granulatu asfaltowego  

Składowanie granulatu asfaltowego powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed:  

– segregacją – zaleca się formowanie hałd o kształcie stożkowym o wysokości max.  

do 5m,  

– zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,  



 

D-05.03.05B             5 

– zawilgoceniem – ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;  

w przypadku dozowania „na zimno” obowiązkowe jest składowanie granulatu pod zadaszeniem.  

Powierzchnię na której będzie składowany granulat asfaltowy należy utwardzić i ukształtować z wyraźnym spadkiem przeciwdziałającym 
akumulacji wody w hałdzie.  

Podczas składowania granulatu asfaltowego należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 9.2.1 i Załączniku nr 9.2.2 RID 
I/6.  

3. SPRZĘT  

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

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych  

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki. WMA powinna prowadzić 
system ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21, certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną. Dozowanie 
wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego.    

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego wytwórnię mieszanek mineralnoasfaltowych należy wyposażyć w dodatkowy bęben, będący 
elementem otaczarki  o działaniu cyklicznym – metoda „równoległego bębna”.  

3.2. Układarka mieszanek mineralno-asfaltowych  

Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie największą szerokością, przy użyciu mechanicznej układarki do układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub zespołem układarek pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw 
asfaltowych na gorąco, posiadającej następujące urządzenia:  

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

– płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki,  

– urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej.  

Mieszanki mineralno-asfaltowe można rozkładać specjalną maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do układania dwóch warstw 
technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompaktowe).  

3.3. Walce do zagęszczania  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pozwalającym na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej.   

3.4. Skrapiarki  

Wykonawca powinien dysponować skrapiarką spełniającą wymagania SST D.04.03.01, pozwalającą na równomierne i zgodne z wymaganiami 
równomierne skropienie podłoża.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dowożone 
na budowę odpowiednio do postępu robót, tak aby zapewnić ciągłość wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki 
powinny być zabezpieczone przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.). 
Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny być przewożone pojazdami samowyładowczymi.   

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszą być zachowane dopuszczalne wartości temperatury. Dowieziona do rozkładarki 
mieszanka musi mieć temperaturę w wymaganym przedziale określonym w WT-2 2014 – część I tab. 42. Nie dotyczy to przypadków użycia 
dodatków obniżających temperaturę produkcji i wbudowania lepiszczy zawierających takie środki, lub specjalnych technologii produkcji i 
wbudowywania w obniżonej temperaturze tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie należy  kierować się informacjami (zaleceniami) 
podanymi przez producentów tych środków.  

Powierzchnie skrzyń ładunkowych lub pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste. Do zwilżania tych powierzchni można 
używać tylko tego rodzaju środków antyadhezyjnych, które nie oddziałują szkodliwie na mieszanki mineralnoasfaltowe. Zabrania się skrapiania 
skrzyń olejem napędowym lub innymi środkami ropopochodnymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

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

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt MMA (Badanie 
Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych MMA i reprezentatywne próbki materiałów . MMA powinna być 
zaprojektowana zgodnie z pkt.  
8.1 i 8.2.3  WT-2 2014 – część I w zależności od kategorii ruchu.  

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego należy na etapie projektowania stosować się do wytycznych określonych w Załączniku nr 9.2.1 i 
Załączniku nr 9.2.3 RID I/6.    



 

D-05.03.05B             6 

Wykonawca powinien zapewnić, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, były zastosowane w pełni reprezentatywne próbki materiałów 
składowych, które zostaną użyte do wykonania robót.  

5.2. Wytwarzanie MMA  

Produkcja MMA powinna odbywać się na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z wymaganiami opisanymi w p. 3.1. 
Dozowanie wszystkich składników powinno odbywać się wagowo, dopuszcza się objętościowe dozowanie środka adhezyjnego. W przypadku 
stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA należy:  

– stosować się do wytycznych opisanych w Załączniku nr 9.2.2 RID I/6.  

– przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzające, że ilość zadozowanego granulatu asfaltowego jest 
zgodna z zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.   

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2 2014 część I (Tabela 42) lub 
zgodnie z zaleceniami producenta.  

Mieszankę MMA zaleca się wbudowywać bezpośrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej 

MMA w silosie może mieć miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.  

Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru 
mieszanki oraz spełnienie wymagań dokumentacji projektowej.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

Podłoże pod warstwę ścieralną z MMA powinno być:  

– nośne i ustabilizowane,  

– czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa,  

– wyprofilowane, równe i bez kolein,  

– suche,  

– skropione emulsją asfaltową zapewniającą powiązanie warstw, oraz spełniać wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 – część II.   

Brzegi krawężników i innych urządzeń przylegających do nawierzchni powinny zostać połączone z MMA zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 – część 
II (sposób wykonania spoin) i przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt. 2.2.1 niniejszych SST.  

5.3.1. Połączenia międzywarstwowe  

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami oraz ich współpracy w przenoszeniu 
obciążeń nawierzchni wywołanych ruchem pojazdów.   

Zapewnienie połączenia międzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podłoża, na którym będą układane kolejne warstwy asfaltowe, 
zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz właściwego wykonania skropienia. Podłoże należy przygotować zgodnie z SST D.04.03.01.  

Skropienie emulsją asfaltową ma na celu zwiększenie siły połączenia pomiędzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem 
i zaleganiem wody pomiędzy warstwami.   

Do skropień należy stosować rodzaj emulsji i ilość w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami określonymi w SST 
D.04.03.01.   

5.4. Warunki atmosferyczne  

Warstwa nawierzchni z MMA powinna być układana w temperaturze:  

– podłoża nie mniejszej niż +5°C,  

– temperaturze otoczenie w ciągu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niż +5°C.  

Nie dopuszcza się układania MMA podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru przekraczającego prędkość 16m/s.  

5.5. Próba technologiczna  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji MMA na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do przeprowadzenia próby 
technologicznej.  

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z 
uwagi na segregację kruszywa. Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. Tolerancje zawartości składników MMA względem składu zaprojektowanego powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 
6.7. niniejszych SST.   

5.6. Odcinek próbny  

Na żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny o długości przynajmniej 100m na całej szerokości 
jednej jezdni. Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  

– zdefiniowania parametrów produkcyjnych MMA,  
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– sprawdzenia czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania mieszanki jest właściwy,  

– określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej ostatecznej 
grubości warstwy,  

– określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.   

Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy z MMA podczas robót. Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru – dopuszcza się 
akceptację wykonanego odcinka próbnego w ramach innego zadania pod warunkiem, że został wbudowany ten sam typ mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz zastosowano ten sam sprzęt do wbudowania i zagęszczenia warstwy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie nawierzchni z MMA 
dopiero po otrzymaniu akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, wydanej na podstawie testów oraz pomiarów dokonanych na odcinku próbnym. 
W przypadku nieprawidłowych parametrów warstwy ścieralnej i nie zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru odcinka próbnego, 
Wykonawca ma obowiązek usunąć odcinek próbny warstwy ścieralnej (jeżeli był wykonywany w obrębie Kontraktu) na własny koszt.  

5.7. Wbudowywanie mieszanki MMA   

Transport MMA powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 – część II. Wbudowywanie MMA powinno odbywać 
się zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 – część II.   

Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:  

– umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma rozkładarkami pracującymi obok siebie z 
przesunięciem wg pkt 7.6.3.1. WT2 2016 – część II); w przypadku przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym 
(wahadłowym) szerokością pasa ruchu ,    

– dzienne działki robocze  (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny 
być możliwie jak najdłuższe min. 200 m,  

– organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań z jednostajną prędkością.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych określonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia 
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).  

W celu poprawy właściwości przeciwpoślizgowych warstwę ścieralną należy układać  w kierunku przeciwnym do przewidywanego ruchu – dotyczy 
nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w przypadku przebudów i remontów układanych szerokością pasa ruchu.  

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umożliwiającym obniżenie temperatury mieszania (mieszanki na ciepło) 
i wbudowania, należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. Układarka powinna być stale zasilana w mieszankę tak, aby w 
zasobniku zawsze znajdowała się odpowiednia jej ilość, a kosz, transporter i stół były zawsze gorące i nie stygły. W miejscach niedostępnych dla 
sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.  

Podczas rozkładania grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 

warstwy). Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczane walcami drogowymi o charakterystyce zapewniającej skuteczność 

zagęszczania, potwierdzoną na odcinku próbnym.  

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorąco do ruchu może nastąpić po jej schłodzeniu do temperatury zapewniającej jej odporność 
na deformacje trwałe.   

5.8. Połączenia technologiczne  

Połączenia technologiczne powinny być wykonane przy zastosowaniu materiałów określonych w pkt 2.2.1 niniejszego SST, oraz zgodnie z pkt. 
7.6 WT-2 2016 – część II.   

5.8.1. Sposób i warunki aplikacji materiałów stosowanych do złączy.   

5.8.1.1. Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych  

Krawędź boczna złącza podłużnego winna być uformowana za pomocą rolki dociskowej lub poprzez obcięcie nożem talerzowym.  

Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej 
powierzchni.  

Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche.  

Przed przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na całkowitej grubości, należy zagruntować środkiem 
gruntującym zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.  

Taśma bitumiczna o grubości 10 mm powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na całej jego wysokości oraz wystawać ponad 
powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zaleceń Producenta.  

5.8.1.2. Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych  

Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych.  

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 
(warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).  
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Dopuszcza się ręczne nanoszenie past w miejscach niedostępnych.  

5.8.2. Sposób wykonania złączy  

Wymagania ogólne:  

– złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej,   

– złącza podłużnego nie można lokalizować w śladach kół, a także w obszarze poziomego oznakowania jezdni,  

– złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej należy przesunąć względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co 
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,  

– złącza muszą być całkowicie związane a powierzchnie przylegających warstw powinny być w jednym poziomie.  

A. Metoda rozkładania „gorące przy gorącym”  

Metoda ta ma zastosowanie  w przypadku wykonywania złącza podłużnego – należy ją stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 – część II.  

Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.  

B. Metoda rozkładania „gorące przy zimnym”  

Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów 
konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstępach czasowych – należy ją stosować zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 – część II.  

C. Sposób zakończenia działki roboczej  

Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń zapewniających uzyskanie nieregularnej, szorstkiej powierzchni 
spoiny (przy pomocy wstawianej kantówki lub frezarki) oraz szorstkiego podłoża w rejonie planowanego złącza.  

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obniżenie sczepności warstw w rejonie końca działki roboczej oraz obcinanie piłą 
tarczową zimnej krawędzi działki.  

Zakończenie działki roboczej wykonuje się prostopadle do osi drogi.  

Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.  

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie o co 
najmniej 3 m w kierunku podłużnym do osi jezdni.  

D. Sposób wykonywania spoin  

Spoiny wykonuje się z użyciem materiałów wymienionych w punkcie 2.2.1.  

Grubość elastycznej taśmy bitumicznej do spoin powinna wynosić:  

– nie mniej niż 10 mm w warstwie ścieralnej.  

Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 
(warstwa o grubości 3 - 4 mm przy gęstości około 1,0 g/cm3).  

Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na gorąco:  

Zabrudzone szczeliny należy oczyścić za pomocą sprężonego powietrza.  

Zimne  krawędzie winny uprzednio być posmarowane gruntownikiem wg zaleceń producenta zalewy drogowej na gorąco. Szczelinę należy zalać 
do pełna: z meniskiem wklęsłym w przypadku prac wykonywanych w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac 
wykonywanych w wysokich temperaturach.  

5.9. Krawędzie zewnętrzne warstwy ścieralnej  

Krawędzie zewnętrzne warstwy ścieralnej należy wykonać zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II  

Po wykonaniu warstwy ścieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną. Niżej położona krawędź 
boczna powinna pozostać nieuszczelniona.  

Krawędź zewnętrzną oraz powierzchnię odsadzki poziomej należy zabezpieczyć przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości:  

– powierzchnie odsadzek   - 1,5 kg/m2  

– krawędzie zewnętrzne   - 4 kg/m2,  

zgodnie z rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 – część II.  

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy)  decyzję o potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych 
podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  

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

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonywać zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe 
(Tabela 18, 19 – dla mieszanki typu AC).  

Badania i pomiary dzielą się na:  

– badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru  

– badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych 
i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.  

Badania obejmują:  

– pobranie próbek,  

– zapakowanie próbek do wysyłki,  

– transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,  

– przeprowadzenie badania,  

– sprawozdanie z badań.   

Pomiary obejmują terenową weryfikację cech nawierzchni.  

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania czy jakość wykonanych Robót jest zgodna 
z postawionymi wymaganiami.   

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania 
i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano to w SST. Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany 
przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru.  

Zakres badań i pomiarów Wykonawcy powinien:  

– być nie mniejszy niż określony w Zakładowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowę materiałów i wyrobów budowlanych - 
mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiały do uszczelnień, itd.,  

– dla wykonanej warstwy być nie mniejszy niż określony zakres i częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych określony w tab. 7.   

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:  

– pomiar temperatury powietrza,  

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,  

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,  

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw,  

– pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,  

– pomiar równości warstwy ścieralnej,  

– pomiar właściwości przeciwpoślizgowych,  

– pomiar rzędnych wysokościowych i pomiary sytuacyjne,  

– badania zagęszczenia warstwy i zawartości wolnej przestrzeni,  

– pomiar sczepności warstw asfaltowych  

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,  

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  

 

 

 

 



 

D-05.03.05B             10 

Tabela 7. Minimalna częstotliwość badań ze strony Wykonawcy dla warstwy ścieralnej 

Lp.  Badana cecha  Metoda  Częstotliwość  

1.  
Zagęszczenie MMA oraz zawartość 
wolnych przestrzeni w warstwie  

Porównanie gęstości objętościowej 
referencyjnej do rzeczywistej  

- 2 razy na kilometr każdej jezdni, nie   

rzadziej niż 1 raz  
na 6000 m2  

2.  Sczepność warstw asfaltowych dla 

dróg KR  
4-7  

Metoda Leutnera  - nie rzadziej niż 1 raz na  
15000 m2  

3.  Grubość (grubości poszczególnych 
warstw i grubość pakietu warstw 
asfaltowych)  

Rzędne wysokościowe,  

Pomiar elektromagnetyczny,  

Przymiarem na wyciętych próbach  

- nie rzadziej niż co 50 m   

- nie rzadziej niż co 100 m   

- 2 razy na kilometr każdej jezdni, 

nie   rzadziej niż 1 raz na 6000 m2  

4.  Równość podłużna      

4.1.  Klasy dróg:  GP,G  Profilografem  

  

- każdy pas układania warstwy w sposób 
ciągły  

4.2.  Klasy dróg:  Z,L,D  Planografem  - każdy pas układania warstwy w sposób 
ciągły  

4.3.  Klasy dróg Z, L i D w miejscach 
niedostępnych dla urządzeń 
pomiarowych  

4 metrową łatą i klinem  - w sposób ciągły (początek każdego   
pomiaru łatą w  miejscu zakończenia  
poprzedniego pomiaru)  

5.  Równość poprzeczna      

5.1.  Wszystkie klasy dróg  Profilografem  
- każdy pas układania warstwy w sposób 
ciągły  

5.2.  Wszystkie klasy dróg w miejscach 
niedostępnych dla  urządzeń  
pomiarowych  

2 metrową łatą i klinem  
- nie rzadziej niż co 5 m  

6.  Spadki poprzeczne  
Profilografem lub   

- 2 metrową łatą i pochyłomierzem  

co 10m  

50 razy na 1 km dodatkowe pomiary w 
punktach głównych łuków poziomych  

7.  Właściwości przeciwpoślizgowe  

Klasy dróg:  GP,G  
Urządzeniem SRT-3 lub równoważnym  

- każdy pas układania warstwy,   

- pomiar co 50 m  

8.  Szerokość warstwy  Taśmą mierniczą  - pomiar co 50 m, na łukach poziomych w 
punktach  charakterystycznych  

9.  Odchylenie od projektowanej osi 
drogi  

Rzędne wysokościowe  

Pomiary sytuacyjne   

- pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi, na 
łukach poziomych i pionowych  w 
punktach  charakterystycznych  

  

6.3. Badania i pomiary kontrolne  

Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest sprawdzenie, czy jakość zastosowanych 
materiałów i wyrobów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej 
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.    

Pobieraniem próbek, wykonaniem badań i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiającego.  
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6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe  

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strony 
kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez 
Laboratorium Zamawiającego.  

Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy tzn. 
dziennej działki roboczej. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.  

6.5. Badania i pomiary arbitrażowe  

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane 
laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 
przedstawicieli stron.  

W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po 
wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.   

6.6. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji źródła poboru kruszyw oraz 
wszystkich dodatkowych materiałów, dołączając wszystkie dokumenty potwierdzające jakość materiałów składowych.  

6.7. Badania w czasie robót  

6.7.1. Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.   

Jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ocenić na podstawie:  

– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla danego typu MMA i 

danej warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,01 %,  

– wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 %.  

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).  

Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego uzyskaną z badań laboratoryjnych 
a procentową zawartością lepiszcza rozpuszczalnego podaną w Badaniu Typu (%).  

Tabela 8. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla wartości średniej policzonej z dokładnością do 0,01 % 

Oceniany parametr  

Wielkość odchyłki dla wartości średniej ; %  

AC  

KR3÷KR4  KR1 ÷KR2  

awartość lepiszcza rozpuszczalnego S  

– niedomiar  
0,15   0,20   

awartość lepiszcza rozpuszczalnego S  

– nadmiar  
0,20   0,20   

  

Tabela 9. Dopuszczalne odchyłki do odbioru dla pojedynczego wyniku określonego z dokładnością do 0,1 % 

Oceniany parametr  

Wielkość odchyłki dla pojedynczego wyniku ; %  

AC   

KR1÷KR4  

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S - 
niedomiar  

0,3  

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego S - 

nadmiar  
0,3  

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej  i dla pojedynczego wyniku w zakresie zawartości lepiszcza 
rozpuszczalnego należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.  

6.7.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.   

Jakości mieszanki mineralnej należy ocenić na podstawie:  

– wielkości odchyłki obliczonej dla wartości średniej (średnia arytmetyczna wszystkich wyników z całej drogi dla danego typu MMA i danej 
warstwy asfaltowej) z dokładnością do 0,1 %  
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– wielkości odchyłki obliczonej dla pojedynczego wyniku (próbki) z dokładnością do 0,1 % dla sita 0,063mm i z dokładnością do 1 % dla 
pozostałych sit.  

Wyżej wymienione kryteria należy stosować jednocześnie (oba podlegają ocenie jakości MMA).  

Odchyłka jest to różnica wartości bezwzględnej pomiędzy procentową zawartością ziaren w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskaną z 
badań laboratoryjnych a procentową zawartością ziaren w mieszance mineralnej podaną w Badaniu Typu (%).  

Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10.  

Tabela 10. Dopuszczalne odchyłki w zakresie uziarnienia. 

Przechodzi przez sito #, mm  Odchyłki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku, %  Odchyłki dopuszczalne dla 
wartości średniej, %  

KR 3-4  KR 1-2  KR 1-4  

0,063  2,5  3,0  1,5  

0,125  4  5  2,0  

2  5  6  3,0  

D/2 lub sito charakterystycze  6  7  4,0  

D  7  8  5,0  

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

W przypadku przekroczenia wielkości dopuszczalnych odchyłek dla wartości średniej  w zakresie uziarnienia należy postępować zgodnie z 
Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.  

Dla kryterium dotyczącego pojedynczego wyniku nie stosuje się potrąceń – należy je spełnić wg wyżej wymienionych wymagań.  

6.7.3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 126978. Zawartość wolnych przestrzeni nie może przekroczyć 
wartości podanych w WT-2 2014 Tabela 18 i 19 w zależności od kategorii ruchu.  

6.7.4. Pomiar grubości warstwy wg PN-EN 12697-36  

Grubości wykonanej warstwy należy określać na wyciętych próbkach (nie wycinać próbek na obiektach mostowych wiertnicą mechaniczną) lub 
metodą elektromagnetyczną z częstotliwością określoną w tab. 7. Sposób oceny grubości warstwy i pakietu warstw należy dokonać zgodnie  WT-
2 2016 – część II pkt 8.2 i Instrukcją DP-T14 pkt. 2.3.   

Grubości warstwy należy ocenić na podstawie wielkości odchyłki obliczonej dla:  

– pojedynczego wyniku pomiaru grubości warstwy i pakietu warstw asfaltowych,  

– wartości średniej ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy i wartości średniej pomiarów pakietu warstw asfaltowych.  

Odchyłka w zakresie grubości danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralnoasfaltowych jest to procentowe przekroczenie w dół 
projektowanej grubości warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji DP-T14 2017 – część I z dokładnością do 1%.  

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:  

– grubości warstwy może wynosić 1÷5% grubości projektowanej.  

– pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0÷10% grubości projektowanej, lecz nie więcej niż 1 cm.  

Wartość średnia ze wszystkich pomiarów grubości danej warstwy lub pakietu warstw powinna być równa bądź większa w stosunku do grubości 
przyjętej w projekcie konstrukcji nawierzchni.  

W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie grubości należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T 14.  

6.7.5. Wskaźnik zagęszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 załącznik C4  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7. 
Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98,0%. Dopuszcza się za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru badania zagęszczenia warstwy 
metodami izotopowymi (zamiennie do cięcia próbek). Metodą referencyjną jest badanie na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy. 
Wykonawca wytnie próbki na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach wątpliwych przez niego wskazanych.  

W przypadku jeśli wskaźnik zagęszczenia jest niższy niż 98,0% należy postępować zgodnie z Instrukcją DP-T14 Ocena jakości na drogach 
krajowych. Część I - Roboty drogowe. 2017.  

6.7.6. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.  

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie należy przyjmować gęstość mieszanki mineralno asfaltowej oznaczonej w dniu wykonywania 
kontrolowanej działki roboczej. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie powinna mieścić się w granicach AC 5 S KR 1-2 1,0-5,0%, dla AC 8 S 
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oraz AC 11 S KR 1-2 1,0-4,5%, dla KR 3-4 2,0-5,0%. Zawartość wolnej przestrzeni w warstwie należy sprawdzać z częstością podaną w pkt. 6.2. 
tab. 7.  

6.7.7. Wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych.  

Badanie sczepności międzywarstwowej należy wykonać wg metody Leutnera na próbkach Ø 150±2mm lub Ø 100±2mm zgodnie z „Instrukcją 
laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. 2014”. 
Wymagana wartość dla połączenia ścieralna – wiążąca wynosi nie mniej niż 1,0 MPa – kryterium należy spełnić. Dopuszcza się też inne 
sprawdzone metody badania sczepności, przy czym metodą referencyjną jest metoda Leutnera na próbkach Ø 150±2mm.  

Badanie sczepności międzywarstwowej należy sprawdzać zgodnie z częstością podaną w pkt. 6.2. tab. 7.  

6.7.8. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego.  

Wymagania dla temperatury mięknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 – część II. Dla lepiszcza wyekstrahowanego 
należy kontrolować następujące właściwości:  

– temperaturę mięknienia,  

– nawrót sprężysty – dot. polimeroasfaltów.  

6.8. Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA  

6.8.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano na warstwie ścieralnej podano w tabeli 7.  

6.8.2. Szerokość warstwy  

Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 5 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% 
wykonanych pomiarów nie przekraczało dopuszczalnego odchylenia. 100% wykonanych pomiarów szerokości wykonanej warstwy powinna być 
zgodna z szerokością projektowaną z tolerancją + 7 cm.  

6.8.3. Równość podłużna i poprzeczna warstwy ścieralnej A. Ocena równości podłużnej warstwy ścieralnej.  

W pomiarach równości nawierzchni należy stosować metody:  

– profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI;  

– pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu  (w miejscach niedostępnych dla planografu pomiar ciągły 
z użyciem laty o długości 4 m i klina).  

  

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy GP oraz G należy stosować metodę profilometryczną bazującą na 
wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Kierunek pomiaru powinien być zgodny z projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nierówności warstwy 
nawierzchni należy rejestrować z krokiem co 10 cm.  
Wartość IRI należy wyznaczać z krokiem co 50 m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1 000 m. Odcinek 
końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się 
minimalną liczbę wskaźników IRI równą 5. W przypadku odbioru robót na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długość jest mniejsza 
niż 250 m dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym należy ustalać maksymalną możliwą długość 
kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej wymaganej liczby wskaźników IRI równej 5. Wymagana równość podłużna jest określona 
przez dopuszczalną wartość średnią wyników pomiaru IRIśr oraz dopuszczalną wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRImax, których nie 
można przekroczyć na długości ocenianego odcinka nawierzchni. Wartości dopuszczalne przy odbiorze warstwy ścieralnej metodą 
profilometryczną określa tabela 11.  

Tabela 11. Wartości dopuszczalne przy odbiorze warstwy ścieralnej metodą profilometryczną 

Klasa drogi  Element nawierzchni  

Dopuszczalne odbiorcze wartości 

wskaźników dla  

zadanego zakresu długości odcinka drogi 
[mm/m]  

IRIśr*  IRImax  

1  2  3  4  

GP  

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 
dodatkowe, włączenia i wyłączenia, jezdnie 

łącznic  
1,1  2,4  

Utwardzone pobocza  1,3  2,4  

Jezdnie MOP  1,5  2,7  

G  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, postojowe, jezdnie  

łącznic  

1,5  3,4  

Utwardzone pobocza  1,7  3,4  
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* w przypadku:  

�odbioru odcinków warstwy nawierzchni o całkowitej długości mniejszej niż 500 m, �odbioru robót polegających na ułożeniu na istniejącej 
nawierzchni jedynie warstwy ścieralnej (niezależnie od długości odcinka robót), dopuszczalną wartość IRIśr wg tabeli należy zwiększyć o 0,2 
mm/m.  
  

W przypadku odbioru odcinków warstwy nawierzchni, na których występują dylatacje mostowe, dopuszcza się weryfikację równości 
podłużnej w miejscu dylatacji z użyciem łaty (o długości 4 m) i klina. Maksymalna wielkość zmierzonego prześwitu nie może przekroczyć wartości 
określonych w tabeli 12:  
  

Tabela 12. Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej na odcinkach gdzie występują dylatacje 
  

Klasa drogi  Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości podłużnej warstwy nawierzchniowej z 
betonu cementowego dla odcinków z  

dylatacjami [mm]  

GP  4  

G  6  

  

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L, D oraz placów i parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego 
równoważną użyciu łaty i klina z wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej jako największej 
odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach 
niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty (o długości 4 m) i 
klina.  
Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) określa tabela 13.  

  
Tabela 13. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem (łatą i klinem) 

  

Klasa drogi  Element nawierzchni  
Dopuszczalne odbiorcze wartości 

odchyleń równości podłużnej warstwy 
ścieralnej [mm]  

Z  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, postojowe,  

jezdnie łącznic, utwardzone  
pobocza  

6  

L, D, place, parkingi  
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów  

9  

B. Pomiar równości poprzecznej warstwy ścieralnej  

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg klasy GP oraz G należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną 
użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest 
obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.   

Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości 
poprzecznej należy wyznaczać z krokiem co 1 m, natomiast ocenie podlega wartość średnia z kolejnych 5 metrów.  

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości porzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. 
Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m, Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m.Dopuszczalne 
wartości odchyleń zostały podane w tabeli 14.  
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Tabela 14. Dopuszczalne wartości odchyleń dla warstwy ścieralnej 

Klasa drogi  Element nawierzchni  

Dopuszczalne wartości odchyleń 

równości  

poprzecznej warstwy ścieralnej [mm]  

GP  
Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 

dodatkowe, włączenia i wyłączenia,  
4  

 jezdnia łącznic, utwardzone pobocza    

Jezdnie MOP  6  

G, Z  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 

włączenia i wyłączenia, postojowe,  

jezdnie łącznic, utwardzone  

pobocza  

6  

L, D, place, parkingi  
Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 
pojazdów  

9  

  

Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty i klina  

Pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni z użyciem łaty (o długości 2 m) i klina należy wykonywać jedynie w miejscach niedostępnych 
dla sprzętu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe, zatoki autobusowe itp. Pomiary równości poprzecznej z wykorzystaniem łaty i klina 
należy wykonywać z krokiem nie rzadziej niż co 5 m. W czasie pomiaru łata powinna leżeć prostopadle do osi drogi i w płaszczyźnie prostopadłej 
do powierzchni badanej warstwy.  

Klin należy podkładać pod łatę w miejscu, w którym prześwit jest największy (największe odchylenie równości). Wielkość prześwitu jest równa 
najmniejszej liczbie widocznej na klinie podłożonym pod łatę. Zasady oceny wyników podano w tabeli 14.  

6.8.4. Spadki poprzeczne  

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na 
odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 0,5%.   

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. Dla 100% wykonanych 
pomiarów spadki poprzeczne warstwy ścieralnej na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancją ± 
0,7%. Spadek poprzeczny musi być wystarczający do zapewnienia sprawnego spływu wody.  

6.8.5. Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z osią projektowaną z tolerancją ± 5 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych 
pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 100% wykonanych pomiarów ukształtowania osi w planie powinno być zgodne 
z osią projektowaną z tolerancją ± 7 cm.  

6.8.6. Rzędne wysokościowe nawierzchni  

Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej powinny być mierzone w przekrojach co 10m w osi i na krawędziach każdej jezdni. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi schemat punktów pomiarowych do akceptacji. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.   

Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. Dla 100% wykonanych 
pomiarów różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy ścieralnej a rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać ± 1,5 cm.  

6.8.7. Złącza podłużne i poprzeczne  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.   

W konstrukcji wielowarstwowej:  

– złącza poprzeczne powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 3 m,  

– złącza podłużne powinny być przesunięte względem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku 
poprzecznym do osi jezdni.   

Nie można lokalizować złącza podłużnego w śladach kół, a także w obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  

6.8.8. Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy z MMA powinien być jednorodny, bez miejsc „przeasfaltowanych”, porowatych, łuszczących się i spękanych.  

6.8.9. Właściwości przeciwpoślizgowe  

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy GP i G powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni 
przy całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar wykonuje się urządzeniem SRT-3 nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w 
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ilości 0,5 l/m2, przy 100% poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 � zalecanej przez World Road Association PIARC, 
lub za pomocą innej wiarygodnej metody równoważnej, jeśli dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożlwiającą przeliczenie 
wyników pomiarów na wartości uzyskiwane zestawem o pełnej blokadzie koła pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiającego. Pomiary powinny 
być wykonywane w temperaturze otoczenia od 5ºC do 30ºC, na czystej nawierzchni. Badanie należy wykonać w śladzie koła przed 
dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Jeżeli 
warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru  w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym 
opóźnieniem. Uzyskane wartości współczynnika tarcia należy rejestrować  z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(m) i 
odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość ocenianego odcinka 
nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy 
oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. Wymagane minimalne parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni określa tabela 
15:  

  
Tabela 15. Minimalne wartości miarodajnego  współczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej prędkości zablokowanej opony względem 

nawierzchni. 

Klasa 
drogi  

Element nawierzchni  

Minimalna wartość miarodajnego współczynnika tarcia 

przy prędkości zablokowanej opony względem  

nawierzchni  

30 km/h  60 km/h  

GP, G  
Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza*)  
0,48**  0,41  

* w przypadku utwardzonych poboczy wykonywanych w jednym ciągu technologicznym, wymagania można uznać za spełnione na podstawie 
pozytywnych parametrów nawierzchni pasów ruchu,  

** wartości wymagań dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 km/h.   

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

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

8. ODBIÓR ROBÓT  

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

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.   

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych oraz badań i 
pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków częściowych.  

8.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  

Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych w SST i opracowanych na ich podstawie 
STWiORB), to Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na 
wniosek jednej ze stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego SST), a ich wyniki będą 
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość konstrukcji nawierzchni, przedstawić sposób 
naprawienia wady lub wnioskować  o zredukowanie ceny kontraktowej – naliczenie potrąceń według zasad określonych  w Instrukcji DP-T14 
Ocena Jakości na Drogach Krajowych. Część I Roboty Drogowe.  W przypadku przekroczenia wartości IRI wskazanych w tabeli 11, a 
mieszczących się  w zakresie wartości podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 – Załącznik nr 6) należy zastosować 
potrącenia zgodnie z poniższym wzorem:  

PIRIśr = (IRIśr-IRIśr dop) x K x F  

PIRI śr – potrącenie za przekroczenie dopuszczalnej wartości średniej IRIśr na odcinkach 1000 m    

IRIśr – uzyskana wartość średnia wyników pomiaru dla odcinka 1000 m  

IRIśr dop – dopuszczalna wartość średnia wyników pomiaru wg tabeli 11  

F –  powierzchnia elementu nawierzchni, na którym nie został dotrzymany parametr IRIśr, [m2]  
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K – jednostkowa (średnia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg biuletynu SEKOCENBUD (aktualnego na dzień złożenia 
oferty), [PLN/m2] (dla kontraktów w formule projektuj i buduj), lub  

K – jednostkowa (średnia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg kosztorysu ofertowego, [PLN/m2] (dla kontraktów w formule 
buduj)  

Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.   

W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu naprawczego wszystkie materiały i roboty 
nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach SST zostaną odrzucone. Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona 
prawidłowo roboty na własny koszt.  

Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują szkodę w innych, prawidłowo wykonanych 
robotach, to również te roboty powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC S) obejmuje:  

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   

– oznakowanie robót,  

– oczyszczenie i skropienie podłoża,  

– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– opracowanie recepty laboratoryjnej,  

– wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  

– wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  

– posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  

– rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  

– uformowanie złączy, zagruntowanie środkiem gruntującym i przymocowanie taśm bitumicznych,  

– posmarowanie krawędzi bocznych asfaltem,  

– przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  

– odwiezienie sprzętu,  

– zawiera wszelkie inne czynności związane z prawidłowym wykonaniem warstwy zgodnie z wymaganiami niniejszych SST.  

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

 Cena wykonania robót określonych niniejszymi SST obejmuje:  

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po 
wykonaniu robót podstawowych,  

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne 
wytyczenie robót itd.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  
2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  
3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  
4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami  
5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltów drogowych specjalnych - Część 2: Asfalty drogowe 

wielorodzajowe  
6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego  
8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie  
9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania  
10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości  
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11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu  
12. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 

w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych  
13. EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa  
14. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym  
15. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartość drobnych cząstek – Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)  
16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabianie  
17. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości  
18. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 

zagęszczonego wypełniacza  
19. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 

suszarce z wentylacją  
20. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:  
21. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość 

lepiszcza rozpuszczalnego  
22. PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie 

składu ziarnowego  
23. PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie 

asfaltu - Wyparka obrotowa  
24. PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie 

asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej  
25. PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie 

gęstości  
26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie 

gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną  
27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 

zawartości wolnej przestrzeni  
28. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 10: 

Zagęszczalność  
29. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 

powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem  
30. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 

wrażliwości na wodę  
31. PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 17: Ubytek 

ziaren  
32. EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 

lepiszcza  
33. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 20: Penetracja 

próbek sześciennych lub Marshalla  
34. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 

Koleinowanie  
35. PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 23: Określanie 

pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych  
36. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 24: Odporność 

na zmęczenie  
37. PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 25: Penetracja 

dynamiczna   
38. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność  
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie 

próbek  
40. PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 28: 

Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  
41. PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar 

próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej  
42. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: 

Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie  
43. PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 31: Próbki 

przygotowane w prasie żyratorowej  
44. PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 33: 

Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem  
45. PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 35: Mieszanie 

laboratoryjne  
46. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 38: Podstawowe 

wyposażenie i kalibracja  
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47. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 40: 
Wodoprzepuszczalność „in-situ”  

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 42: Zawartość 
zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym  

49. EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco  
50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa  
51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy  
52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 8: Destrukt asfaltowy  
53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  
54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji  

Obowiązują wydania przywołanych powyżej norm i innych dokumentów na dzień złożenia przez Wykonawcę oferty.  

Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez strony kontraktu.  

10.2. Inne dokumenty  

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.)  

2. WT-1  2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych   
3. WT-2 2014 – część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych.   
4. WT-2  2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne.  
5. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg. metody Leutnera i wymagania techniczne 

sczepności” Politechnika Gdańska 2014.  
6. Instrukcja DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I-Roboty drogowe. 2017.  
7. Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Zadanie 2. Recykling na gorąco. Załącznik nr 9.2.1, Załącznik nr 

9.2.2, Załącznik nr 9.2.3.  
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KRAWĘŻNIKI BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem krawężników przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem krawężników zgodnie z zakresem 
wg Dokumentacji Projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w połączeniu z innymi elementami, przeznaczonymi do 
oddzielenie powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo 
wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu 
drogowego.  

1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 
1.4.3. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych 

granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe – zgodnie z obowiązującymi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 
  
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i określeniami podanymi SST D-
M.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dla robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne warunki dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów 
powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. 
Przy ustawianiu krawężników i oporników na ławach można stosować następujące materiały: 

 krawężniki betonowe, 
 piasek do zapraw, 
 cement do zapraw, 
 wodę, 
 materiały do wykonania ławy. 

2.3. Krawężniki betonowe najazdowe 

Krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 (oznaczenia wg normy). 
 nasiąkliwość – klasa 2 znakowanie B, wartość średnia ≤ 4%  
 odporność na zamrażanie/rozmrażanie 3D 
 odporność na ścieranie 4I 
 wytrzymałość na zginanie 2T 

 Wygląd, tekstura i zabarwienie krawężników betonowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, (pkt 5.4). 
 Kształt i wymiary krawężników powinny być zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchyłki wymiarów nominalnych powinny być zgodne 
z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340 zał. C. 
 Do produkcji krawężników betonowych powinny być stosowane tylko takie materiały, których przydatność do stosowania została 
ustalona pod względem ich właściwości użytkowych. Wymagania dotyczące przydatności stosowanych materiałów producent powinien podawać 
w dokumentacji kontroli produkcji. 
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2.4. Ława betonowa 

 Do wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężnik należy stosować beton  C 12/15 wg PN-EN 206-1, (B-15)  według PN-B-06250. 
Ława betonowa o wymiarach jak w dokumentacji projektowej. 

2.5. Masa zalewowa 

 Do uszczelniania szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej można stosować masy zalewowe stosowane na gorąco lub na zimno. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.   
 Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i 
niedopuszczony do Robót.  

3.2. Sprzęt stosowany przy układania krawężników 

 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem: 
 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, min. koparek i koparko – ładowarek. 
Sprzęt wykorzystywany jest do podawania i układania krawężników, oraz do podawania betonu pod ławę i opór. Do przygotowania zaprawy 
stosuje się mieszarkę. Do cięcia krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. 

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 

 Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz umożliwiać mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający 
uszkodzenie. 
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami 
atmosferycznymi i segregacją.  
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

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

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Wymiary wykopu stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

5.3. Ława betonowa 

Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem 
po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarom oraz kształtem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.4. Ustawienie krawężników   

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej, szerokość spoin między krawężnikami nie powinna przekraczać 1 cm.  
Na promieniach o łuku R≤2 m nie dopuszcza się używania krawężników prostych docinanych, należy stosować krawężniki łukowe. Wysokość 
krawężnika od strony jezdni określona została w Dokumentacji Projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 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: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
 sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. i ustaleniami PN-EN 1340. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować właściwości, określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzić wymiary geometryczne koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja wymiarów wykonanego koryta 
dla szerokości wykopu wynosi  2cm. Zagęszczenie powinno być zgodne z pkt 5.2.  
 
6.3.2. Kontrola wykonania ławy betonowej 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne odchyłki niwelety ławy   1 cm na 
każde 100mb, 

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać  1 cm na każde 100 mb, 
c) wymiary ławy – należy sprawdzić dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy. Dopuszczalne odchyłki: 

- dla wysokości -  10% wysokości projektowanej, 

- dla szerokości -  10% szerokości projektowanej. 

d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 100mb. 
 
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  1cm na każde 100m 
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  1cm. 

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 

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. 

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-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
 PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
 PN-EN 206-1 Beton – Część 1 – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-88/B-06250  Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
 PN-EN 197-2:2002  Cement - Część 2: Ocena zgodności 
 PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
 PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
 PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
 PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
 PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 PN–80/B–10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 PN-EN-197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementów powszechnego użytku. 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 BN–88/6731–08 Cement. Transport i przechowywanie. 



D-08.01.01             4 

 PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
 BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

10.2. Inne dokumenty 

 KPED - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 1979 – 1982 
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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
wykończeniowych przy realizacji zadania pt. „Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu w Biskupicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
 plantowaniem i humusowaniem powierzchni gruntu rodzimego. 

1.4. Określenia podstawowe 

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. 

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 Znaki drogowe z folii typu 1 wielkości M. 

 Właściwości betonu do wykonania betonowych fundamentów powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu 
nie powinna być niższa niż klasa C12/15, .  

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 równiarki,  
 koparek kołowych, 
 przewoźnego zbiornika na wodę, 

4. TRANSPORT 

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

Transport materiałów może odbywać się dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Pobocze gruntowe na szerokości 1,0m należy wyrównać mechanicznie i nadać spadek poprzeczny 6-8%. Pobocza zagęścić do 
wskaźnika 0,95. 
 Rowy przydrożne należy wykonać ze spadkiem minimum 1:1. Dno rowu powinno mieć szerokość minimum 40 cm i znajdować się 50 
cm poniżej poziomu terenu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
 spadek i równość poboczy, 
 szerokość poboczy. 
 pochylenie skarpy rowu  
 zagłębienie dna rowu  
 szerokość dna rowu  
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7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Zakres robót przedstawiono w załączonej księdze przedmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 


