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D-M.00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1.  WSTĘP  
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
1.1.1. STWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót budowlanych ujętych w ramach zadania:   

 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
1.2.1. Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji Robót dla zadania 
wymienionego w punkcie 1.1.  
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

  
1.3.1. Wykonawca w cenie oferty uwzględni obowiązujące na dzień złożenia oferty warunki techniczne, normy europejskie i polskie 
obowiązujące w Polsce oraz przepisy prawa polskiego. Instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
Normy te winny być odczytywane w powiązaniu z Rysunkami oraz STWiORB  i być używane za integralną część tychże jak gdyby były 
w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Konsekwencje wynikające z 
nieznajomości ww norm , instrukcji , przepisów itp. Obciążają Wykonawcę . Gdziekolwiek w DP pojawia się termin Specyfikacje 
Techniczne (ST) należy przez to rozumieć  STWiORB zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 ( Dz. U. Nr 
202 poz. 2072 z 2004 r.). 
 

Zakres Robót podstawowych obejmuje wszystkie roboty związane z kompleksowym wykonaniem zadania pt. Budowa drogi gminnej -
połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach . 
 
W  tym: 
- prace przygotowawcze (Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozebranie elementów dróg, budynków, frezowanie, lamp 

oświetleniowych, wycinka drzew itp.), 
- roboty ziemne,  
- wykonanie konstrukcji nawierzchni,(drogowej), 
- odwodnienia, oświetlenia,  
- wykonanie poboczy, 
- wykonanie wjazdów, chodników, miejsc postojowych wraz z krawężnikami ,ławami, 
- regulację wysokościową do rzędnej projektowanej wszelkich nakryw studni,włazów, pokryw studni teletechnicznych, zasuw 

gazowych, wodociągowych oraz innych elementów uzbrojenia terenu, 
- przebudowa sieci infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia, 
- wykonanie przekopów kontrolnych, 
- ułożenie rur ochronnych, 
- wykonanie zagospodarowania terenów zielonych , 
- humusowanie i obsianie trawą, nasadzenia 
- organizacja ruchu docelowa oraz na czas robót, 
- geodezyjny pomiar powykonawczy, 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
 
1.4.2. Dokumentacja budowy  - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak: pozwolenie na budowę wraz z Projektem 
Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i ostatecznych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik 
montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 
 
1.4.3. Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część dokumentacji budowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Projekt, Dokumentacja Techniczna – opracowanie projektowe stanowiące samodzielną całość 
zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez osoby uprawnione. 
 
1.4.5. Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
 
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.7. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
 
1.4.8. Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony pieczęcią organu wydającego, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót , przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Kierownikiem Budowy, Inspektorem Inżyniera, Projektantem. 
 
1.4.9. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych , która na zlecenie Zamawiającego za pomocą członków swojego 
zespoły  (w tym Inspektorów Inżyniera) o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór nad wykonaniem prac 
budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane  i warunkami kontraktowymi. 
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1.4.10. Inspektor Inżyniera – osoba powołana przez Zamawiającego, która ma na budowie chronić jego interesy, czyli dbać o jakość 
wykonywanych Robót a w szczególności; reprezentować Zamawiającego na budowie oraz kontrolować zgodności jej realizacji z 
Projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolować jakość wykonywanych Robót i użytych materiałów, 
sprawdzać i odbierać Roboty ulegające zakryciu, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze 
obiektu, potwierdzać faktyczne wykonanie Robót oraz usunięcie wad. 
 
1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.12 Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu , która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.15. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżynier zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez Inżynier. 
 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zaakceptowane przez Kierownika Projektu - Inżynier. 
 
1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)  warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b)  warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę 
c)  podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
d)  podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 

jednej lub dwóch warstw. 
e)  podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 

działaniem wody , mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
f)  warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
g)  warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni  
h)  warstwa wzmacniająca - warstwa podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni  
i) warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni. 
 
1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
 
1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla 
danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
1.4.21. Osnowa realizacyjna  - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego tyczenia Projektów 
w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń  i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych 
przemieszczeń i odkształceń,  a także w miarę możliwości do pomiarów powykonawczych. 
 
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów , umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych , służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.24. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.25. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia 
przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.26. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżynier, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.28. Przedmiar robót – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania Robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar Robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych 
Robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
 
1.4.29. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg, itp. 
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1.4.31. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.32. Teren Budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne miejsca wymienione w 
Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. 
 
1.4.33. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.4.34. Dokumenty kontraktowe – umowa. 
 
1.4.35. Warunki ogólne i warunki szczegółowe – zapisy w umowie. 
 
1.4.36. Cena Kontraktowa – cena (ofertowa). 
 
1.4.37. Zamawiający –  

 

Prezydent Miasta Gliwice  
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 

w imieniu i na rzecz, którego działa: 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 
44-121 Gliwice, ul. Płowiecka 31 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania oraz za ich zgodność z Warunkami ogólnymi i szczegółowymi, 
STWiORB., DP, obowiązującymi  warunkami  technicznymi, europejskimi i polskimi normami obowiązującymi w Polsce  i poleceniami 
Inżyniera lub Kierownika Projektu zgodnie w warunkami kontraktu. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych Robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Terenie Budowy i terenie 
przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z 
prowadzonymi Robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 
muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją 
- drganiami i wstrząsami 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych, 
- ograniczeniem dostępu do terenów i obiektów zlokalizowanych wzdłuż drogi. 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
- pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, wibracja, osiadanie) 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy  
- zalewaniem oraz zanieczyszczaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
a także: 
- wykona odwodnienie wykopów na czas realizacji robót, 
- wykona pompowania igłofiltrów, 
- zabezpieczenia wykopów ściankami szczelnymi lub innymi niezbędnymi do realizacji robót, 
-w przypadku przerwania istniejącej sieci drenarskiej wykona odpowiednie działania (w tym między innymi połączenia w celu 
zapewnienia prawidłowego działania drenażu). 
 
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi z wystąpienia szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane 
powyżej zagrożenia.  
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek doprowadzenia istniejących dróg, po których prowadzi transport związany z Robotami, do stanu 
nie gorszego niż przed rozpoczęciem przez niego budowy oraz dokonania uzgodnień odnośnie dopuszczalnego stopnia uciążliwości 
transportu z administratorami dróg. 
Wykonawca wykona udokumentowany przegląd zerowy stanu tych dróg, a także budynków i budowli . Dokumentację (w formie 
uzgodnionej) przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. 
O fakcie i terminie przeglądu Wykonawca ma obowiązek powiadomić administratorów dróg. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację Robót zgodnie z treścią, zawartych umów oraz: 
- Dokumentacji Projektowej  
- „Warunków ogólnych” zawartych w STWiORB D-M.00.00.00 
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnych Robót 
- wymaganiami Inżyniera 
Wykonawca musi uwzględnić i uwidocznić w Projektach Technologii i Organizacji Robót zasadę, że istniejąca na Terenie Budowy i 
terenie przyległym infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć c.o., gaz, linie kablowe i napowietrzne WN, SN, NN, 
teletechniczne itp.) musi pozostać czynna do końca prowadzenia Robót chyba, że Projekt przewiduje jej likwidację, lub przewidziana 
jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw 
mediów. Przyjmuje się, że koszty związane z koniecznością zachowania ciągłości dostaw mediów nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych  przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wymaganymi 
uzgodnieniami, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety STWiORB. 
 
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej . Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia kontrolnego sprawdzając zgodność z założeniami projektowymi a warunkami 
lokalnymi panującymi w terenie. W przypadku stwierdzenia różnic Wykonawca dostosuje projekt do warunków lokalnych po wcześniejszym 
uzgodnieniu dalszej realizacji z Projektantem. 
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi harmonogram robót, plan płatności  oraz polisy 
ubezpieczeniowe zgodnie w warunkami określonymi w SIWZ. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
 Dokumentacja projektowa zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.2.1 Zakres dokumentacji projektowej , którą  Wykonawca opracuje zapewnić we własnym zakresie w ramach ceny kontraktowej. 
W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego rozwiązano wszystkie główne 
problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi następujące opracowania; 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 
- powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny), 
- projekt Technologii i Organizacji Robót , Program Zapewnienia Jakości dla poszczególnych STWiORB, 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych, 
- Projekty wykonawcze i warsztatowe w tym fundamentów oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych dla znaków 

drogowych wg SOR (w zależności od przyjętego systemu oraz producenta i dostawcy), 
- Projekty szczegółowe tablic drogowych SOR, 
- Projekty zabezpieczenia  i odwodnienia wykopów na czas budowy (dla wszystkich wykopów), 
- Projekty wykonawcze zabezpieczenia skarp wykopów, 
- Projekty wykonawcze ścianek szczelnych , umocnień wykopów i  ich rozparcia, 
- Projekty warsztatowe balustrad i wygrodzeń, 
- Projekt warsztatowy iniekcji niskociśnieniowej, 
- Projekty przełożenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym 

zapewnieniem dostaw mediów lub odbioru ścieków. 
- Ekspertyzy i inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg i budynków przed realizacją zadania wraz z podpisaniem 

dwustronnych protokołów z ich właścicielami lub zarządcami, 
- Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności dla robót zanikających , 
- Inne projekty robocze wyszczególnione w STWiORB, 
- Operat odbiorowy, 
- Dokumentacja określająca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami przepisów 

ustawy o odpadach, 
- Projekty czasowej organizacji ruchu dla ruchu samochodowego, uwzględniający opłaty z tym związane  
- Projekty urządzeń technologicznych zabezpieczających ciągłość ruchu pojazdów i pieszych po drogach oraz zapewniający 

dojazd i dojście do obiektów na odcinku prowadzenia robót, 
- Oraz wszelką inną dokumentację nie wymienioną powyżej a konieczną do wykonania robót w terminie. 

Ww projekty muszą zostać opracowane przez osoby z uprawnieniami, a ponadto uzgodnione z Zamawiającym i zatwierdzone przez 
Inżyniera  oraz przekazane w 3 egzemplarzach. 
WW Projekty warsztatowe , zwalniające itp należy uzgodnić z projektantem.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest również do uzyskania decyzji zatwierdzającej dla Projektu organizacji 
ruchu na czas budowy, przez właściwe organy administracji zarządzającej ruchem. 
Wszelkie koszty wynikające z powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę 
kontraktową jak również wszelkie koszty robót wynikające z ww projektów. 
Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzania w terminach zgodnych z Warunkami ogólnymi i warunkami  szczegółowymi , a 
przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. Opóźnienia w powyższym terminie są jednoznaczne z 
opóźnieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robót. 
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć również opracowanie dokumentacji : 
- określającej gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o odpadach  (Dz. U. z 
2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) oraz uzyskanie na ich podstawie odpowiednich zezwoleń w zakresie gospodarowania 
odpadami przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych , w szczególności w zależności od zaistniałej konieczności: opracowania programu 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi  i złożenie wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych (zgodny 
w ustawą o ochronie przyrody), uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, sporządzenie 
informacji o wytwarzanych odpadach  oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu 
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków z uwagi na wybraną technologię Wykonawcy, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikację na własny koszt w 3 egz. Oraz w formie elektronicznej i przedłoży ją Inżynierowi 
do zatwierdzenia. 
Opracowania muszą być przekazane do zatwierdzenia na 6 tyg. Przed harmonogramowymi terminami rozpoczęcia odpowiednich robót. 
Za wyjątkiem opracowań, dla których ustalono odrębnie inne terminy wykonania  
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem ww dokumentacji są zawarte z cenie kontraktowej i nie 
będą podlegały odrębnej zapłacie. 
 
1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawcę 
Dodatkowo poza Specyfikacjami , rysunkami i innymi informacjami w kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, 
dokumenty, zezwolenia związane i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w 
Kontrakcie. Wykonawca może składać  te informacje kolejno w częściach , lecz komplet Dokumentacji musi zostać złożony w terminach 
określonych w pkt. 1.5.2.1. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji  i danych powinien skonsultować się z Inżynierem, 
ustalić wstępnie przyjmowanie rozwiązania i termin składania Dokumentacji (ewentualnie terminy składania poszczególnych części 
Dokumentacji oraz zawartości poszczególnych części). Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny odbyć się , 
co najmniej 7 dni przed datą złożenia ww dokumentów. 
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1.5.2.3.Rysunki przyjęte przez Inżyniera 
Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dot. rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę , 
w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze  lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeśli w ciągu 7 dni 
od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 
1.5.2.4 Rysunki powykonawcze  
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić Dokumentację oraz rysunki dostarczone Inżynierowi  w zakresie zmian wprowadzonych 
w czasie wykonania Robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, 
prostej formie w trzech egzemplarzach dla, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 28 dni  roboczych przed datą 
przekazania do użytkowania. Opóźnienia w przekazywaniu dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w 
terminowym wykonywaniu robót. 
 
1.5.3. Inżynier autorski 
Inżynier autorski będzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4)  i będzie 
obejmował: 

- Stwierdzenia w toku wyk. Robót bud. Zgodności realizacji z projektem 
- Uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika bud. Lub Inżyniera (po przedstawieniu przez zgłaszającego pozytywnego stanowiska Kierownika Projektu wraz z 
informacją , że zmiana jest zgodna z Warunkami kontraktu). 

 
1.5.4  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i STWiORB 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe Dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji. 
Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie wynikające z niej wymagania i 
roboty w cenie kontraktowej poszczególnych pozycji.  
Brak wyszczególnienia w pkt. 9 „Podstawa płatności” odpowiedniej STWiORB robót, a wymienionych choćby w jednej z części DP  nie 
może być podstawą roszczeń finansowych. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu  winien natychmiast 
powiadomić Inżynier, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wykonawca na obowiązek sprawdzić przekazane DP i STWiORB oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości  w terminie 4 tyg. od 
otrzymania tych dokumentów. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych błędów, nieścisłości itp. Po tym terminie nie mogą 
skutkować opóźnieniem  lub wstrzymaniem robót. Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy Robót.  
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków i potwierdzony przez Inżyniera po konsultacji z 
Projektantem. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały do Robót będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe,  od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały (wyroby) lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ciągłości ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, obiekty 
mostowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi, itp.) 
na Terenie Budowy, w trakcie realizacji Kontraktu od dnia przejęcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi odpowiedniemu 
organowi administracji drogowej. 
Wymaga się , aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdów budowy , Wykonawca nie pozostawił na nawierzchni jezdnia brudu 
(resztek gruntu, błota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformował poboczy, co może stwarzać zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu 
drogowego lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. Wszelkie ewentualne zanieczyszczenia muszą być natychmiast usunięte. 
Przed uruchomieniami transportu budowy , wykonawca jest zobowiązany do: 
-wykonania inwentaryzacji „stanu zerowego „ z opisem stanu technicznego dróg przewidzianych do transportu, 
-wykonania dokumentacji fotograficznej, 
-spisania protokółu z administratorem, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych dróg, a załącznikiem 
będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 
Protokół powyższy , wykonawca przedłoży Inżynierowi.  
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po drogach , których stan został 
zinwentaryzowany  w ww sposób i potwierdzony powyższym protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń  odszkodowawczych za 
zniszczenie dróg przez transport budowy  Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaopiniowania projekt tymczasowej organizacji ruchu ,który 
będzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny zarządzający ruchem. W zależności od realizowanego etapu Robót i 
wynikającej stąd konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla 
tego etapu w trybie jak wyżej. 
 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające zawarte w zatwierdzonym projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowego. 
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 Inżynier. 
Jeżeli Wykonawca  w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inżyniera powinien zareagować natychmiast nie później 
jednaj niż w przeciągu 24 godzin i przystąpić do kontynuacji utrzymania. 
 
Koszty zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
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Wykonawca niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje i utrzyma w czasie 
trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczące Robót Kontraktowych o treści uzgodnionej z Kierownikiem 
Projektu . Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji kontraktu. 
Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas 

budowy. 
 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania się do wymogów zawartych we wszelkich decyzjach i uzyskanych uzgodnieniach 
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie koszty wynikające z powyższych przepisów nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się że są włączone w cenę kontraktową. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania Robót Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

Terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających ze skażenia , hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
Lokalizację baz i warsztatów Wykonawca uzgodni z Nadzorem. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w środowisku powstałe w wynku realizacji robót. Uznaje się , ze wszelkie koszty 
związane z wypełnienia wymagań ochrony środowiska określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cen ie 
kontraktowej. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
Do operatu kolaudacyjnego Wykonawca wykona opinię w zakresie p.poż. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w 
związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona własność w taki 
sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzorów użytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorów należy uwzględnić 
w Cenie Kontraktowej, gdyż nie podlegają odrębnej zapłacie. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżynier, zainteresowane władze i 
właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
Uznaje się , ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem przepisowych  wymagań  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kontraktowej. 
 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych w strefie oddziaływania budowy. 
Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową i innych budowli, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób 
minimalizujący niedogodności dla mieszkańców i użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń  odszkodowawczych 
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ze strony właścicieli istniejących nieruchomości , Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzację stanu 
istniejącego zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 
Należy wykonać dokumentację fotograficzną z oznaczeniem nie budzącym wątpliwości kiedy dokumentacja została wykonana. 
Powyższa dokumentacja zostanie przekazana w ciągu 30 dni od podpisania umowy. 
Wykonawca podpisze obustronne protokoły z właścicielami budynków, których załącznikiem będzie dokumentacja z inwentaryzacji. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  a właścicielami nieruchomości i 
dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Kontraktu.  
Wykonawca winien powiadomić na 7 dni przed wejściem w tern właściciela nieruchomości  na której będą prowadzone prace związane 
z czasowym zajęciem terenu. Po zakończeniu robót winien uporządkować teren, naprawić zaistniałe szkody. Na koniec podpisze 
protokół stwierdzający iż en nie rości sobie już żadnych pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowań będą po stronie 
Wykonawcy. 
W przypadku uszkodzeń układów drenarskich Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy w sposób zapewniający ich funkcję przed 
uszkodzeniem łącznie z wykonaniem projektu (jeżeli zajdzie taka potrzeba) – uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu  niż wskazano 
na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą zakres 
robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci , wykonaniem inwentaryzacji 
geodezyjnej  oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy. Sposób realizacji zostanie 
uzgodniony z projektantem.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót , które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera  i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia Robót. 
Roboty prowadzić w taki sposób aby nie naruszać interesów praw, osób trzecich. 
 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca będzie stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i ponadnormatywnych i o każdym takim przewozie będzie informował Inżynier.  
Pojazdy i ładunki będące w dyspozycji Wykonawcy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23. 06 2003 Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót w zakresie wynikającym z warunków zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas robót.  
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami 
realizacji wynikającymi z projektów  organizacji na czas budowy, będą podlegały utrzymaniu ( likwidacja ubytków w nawierzchni, 
likwidacja nierówności, czyszczenie jezdni itp.). 
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę np. przy pomocy stanowisk do 
czyszczenia opon strumieniami wody  bądź sprężonym powietrzem. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przejezdności w całym okresie trwania robót. 
 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Reasumując wyżej wymienione koszty nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową.  
 
1.5.13. 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. 
Jeżeli w trakcie realizacji zadania określonego umową, zostaną wydane nowe:przepisy, rozporządzenia, uzupełnienia, (erraty do 
opublikowanych dokumentów) , normy PN-EN Wykonawca bezwzględnie musi je wdrożyć jako przepisy uzupełniające i/lub zastępujące 
(dotychczasowe) – do przekazanej dokumentacji. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie: ochrony praw patentowych, 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Inżynier o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośnie dokumenty. 
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1.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez służby Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone , co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez służby Zamawiającego . 

W przypadku, kiedy służby Zamawiającego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

W przypadku zmiany przepisów Wykonawca dokona aktualizacji w uzgodnieniu z projektantem. 

1.5.15 Zgodność z wymaganiami zezwoleń 

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiającego) niezbędne do realizacji robót na własny koszt. W 
ciągu 2 tyg. od wejścia na budowę Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi listę wszelkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
robót zgodnie z Projektem. 

Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić jednostkom kontrolującym wykonanie inspekcji i 
sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umożliwić uczestniczenie w procedurach badawczych . Wszelkie prowadzone 
kontrole nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności prowadzenia Kontraktu zgodnie z prawem, stosownymi zapisami w 
dokumentach budowy i warunkami kontraktu. 
 

1.5.16 Prace archeologiczne 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie  budowy będą uważane za własność Zamawiającego . 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami, Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawcza poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach , Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót . 
 

1.5.17. Niewypały , niewybuchy 
 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest sprawdzić teren budowy pod kątem występowania 
niewybuchów. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/ niewybuchy  Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja , straż miejska, pogotowie 
saperskie), i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera . Koszt zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów /niewybuchów 
poniesie Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny 
produkt do zastosowania w projekcie. 
Jeżeli w projekcie użyto nazwy własnej materiału lub podano producenta należy to traktować jako przykład. W projekcie dopuszcza się 
zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie gorszych od podanych. 

Materiały i elementy do zatwierdzenia  muszą zawierać minimum dwie propozycje rozwiązań materiałowych  technicznych oraz 
funkcjonalnych dla wszystkich asortymentów prac. 

 

Parametry dotyczące prpopnowanych przez Wykonawcę materiałów  muszą odpowiadać  minimum 20 letniej trwałości , uwzględniając 
warunki pracy tych materiałów lub urządzeń. Nie dotyczy urządzeń, które ze względów eksploatacyjnych podlegają wcześniejszej 
wymianie. 

 
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 ich próbki w celu uzyskania  zatwierdzenia przez Inżyniera do ich stosowania.  
Zatwierdzenie dostawy materiałów (części, partii) z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z tego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła dostawy 
(zaopatrzenia) w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robot. 
Wytwórnie mieszanek: mineralno – bitumicznych i betonowych, z których korzysta Wykonawca powinny być zlokalizowane w odległości 
zapewniającej transport mieszanek na warunkach określonych w odnośnych STWiORB. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych i gruntów 
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 ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów do Robót pochodzących z 
jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne związane z dostarczeniem materiałów do 
Robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów 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 Kontrakcie będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub uzgodnień z Nadzorem. Miejsce odkładu – 
zapewnia Wykonawca robót 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
 
2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla Inżyniera zezwolenie dla 
przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach i zapewni skuteczność tej kontroli. 
 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom   
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
uzgodnionym z Nadzorem. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przeszacowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z nieodebraniem i niezapłaceniem za te Roboty. 
 
2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy przeznaczony do ponownego 
wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do przeprowadzenia kontroli przez Inżynier. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeżeli DP lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze , co najmniej 4 tyg. Przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inżyniera . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniamy bez zgody 
Inżyniera. 
 
2.7   Materiały z rozbiórek i odpadowe  
 

 Materiały nieprzydatne  do Robót powinny być usunięte z Terenu Budowy w sposób i terminie niekolidującym z wykonaniem innych 
Robot i uzgodnione z Nadzorem.  
Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza Teren Budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami) wraz z uiszczeniem wszelkich opłat. 
Wykonawca powinien uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w Cenie Ofertowej. Zasada ta nie dotyczy 
materiałów pochodzących z rozbiórek obiektów będących własnością spółek Skarbu Państwa, jak np. PKP i inne. Wykonawca uzgodni 
z właścicielem i użytkownikiem zasady przekazania materiału pochodzącego z rozbiórek takich obiektów. 
Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych  do utylizacji 
i uwzględnić w cenie ofertowej. Ewentualna zmiana tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy. 
Jeżeli zaistnieje taka potrzeba  lub wynika to z uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia terenu elementy pochodzące z rozbiórek 
uzbrojenia , Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na własny koszt) w miejsce wskazane przez właściciela tych sieci.  Jeżeli 
gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiałami z rozbiórki, należy traktować je jako nie przydatne i usunąć. 
Wszystkie elementy stalowe uzyskane z rozbiórki należy zdać  i odwieźć w miejsce wskazane przez TŚ.  

 
3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych 
Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym W  STWiORB, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżynier; 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, 
STWiORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane odnośnymi przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inżynier o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzie nie gwarantujące zachowania warunków bezpieczeństwa i jakości Robót przy 
realizacji Kontraktu przez Wykonawcę, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
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4.  TRANSPORT 
 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których odbywał się będzie transport 
materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał odpowiednich napraw w przypadku gdy transport ten spowoduje 
obniżenie standardu technicznego istniejących ciągów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
STWiORB i wskazaniami Inżyniera a, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 
Trasy transportu i przejazdu sprzętu poza Terenem Budowy Wykonawca uzgodni z właściwymi Zarządami Dróg i w razie 
spowodowanych uszkodzeń własnym kosztem przywróci je do stanu zerowego poprzez wykonanie wymaganych i koniecznych napraw 
uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy transporcie materiałów/sprzętu na i z 
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co do przewozu nietypowych ładunków (ponadnormatywnych) i na 
bieżąco będzie o każdym takim przewozie powiadamiała Inżynier. 
 
Wymagania odnośnie transportu mas bitumicznych. 
Masa bitumiczna musi być transportowana w warunkach zapewniających minimalne straty cieplne  w transporcie technologicznym dla 
utrzymania założonej temperatury wbudowania 
i zagęszczenia. W tym celu Wykonawca musi: 
- używać pojazdów specjalistycznych ( samowyładowczych – wysokotonażowych o możliwie wysokich wskaźnikach koncentracji 

ładunku ( wysokości ładunku na skrzyni) i mocy  
 (na masę pojazdu z ładunkiem), 
-  ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową ( podłogę i burty ), 
-  zastosować osłonę ładunku ( owiewka nad kabiną oraz między kabiną a skrzynią), - zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię 

ładunkową za pomocą opończy, 
-  korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową, 
-  przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu 
 przejazdu przy założeniu średniej prędkości roboczej 40 km / h, 
-  zdyscyplinowania kierowców celem unikania postojów podczas przewozu gorących 
 mieszanek, - zminimalizować czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem, - w porze chłodnej stosować podgrzewanie 

podbudowy przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, 
 ( przy rozruchu układania mas - wymóg konieczny). 
 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych 
i dojazdowych na Terenie Budowy, w czasie prowadzonych Robót. 
 
Odległości i koszty dowozu i odwozu określa Wykonawca na etapie zawierania Umowy i nie ulegają one zmianie w czasie trwania 
Kontraktu. 
Mogą się zmienić tylko ze względu na polecenie Inżyniera nakazujące Wykonawcy zmianę warunków transportu (w stosunku do ustaleń 
w Umowie) wcześniej akceptowanych. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania 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 STWiORB, PZJ , projektu organizacji robót oraz z poleceniami 
Inżyniera. 
 
Kolejność robót przyjęta w ww Projektach musi zapewniać usunięcie kolizji z elementami istniejącymi i projektowanymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni PTiOR, PZJ oraz Projekty uzupełniające z Inżynierem. 
Przed przestąpieniem Do wykonania robót bitumicznych  i  betonowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi projekty recept na mieszanki 
min.-bitum. Oraz mineralno-cementowe do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi wymaganymi wynikami badań z zarobów próbnych , 
próbkami materiałów wsadowych oraz deklaracjami zgodności na te materiały.  Wszelkie koszty z tego tytułu  nie podlegają odrębnej 
zapłacie i należy je ująć w Cenie kontraktowej. 
 W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji, nie objętych prawem władania, 
wynikających np. z przyjętej technologii robót. Wykonawca  jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki techniczne 
minimalizujące uciążliwość działań dla otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu. 
 
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 Inżynier. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochronę  i odtworzenie (o ile zajdzie taka konieczność ) wszystkich punktów pomiarowych  i 
znaków geodezyjnych jak również ich oznaczeń w czasie trwania robót na swój koszt do dnia odbioru. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych  i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka 
dokumentacji , pozyskać aktualne dane odnośnie państwowej osnowy sytuacyjno-wysokościowej, a następnie po zakończeniu budowy 
–złożyć operat z pomiaru powykonawczego do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i 
kartograficznymi powinna kierować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe –zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo 
Geodezyjne i kartograficzne. 
Geodezyjna obsługa budowy obejmuje z szczególności: 

- Przed przystąpieniem do robót :(założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej, wykonanie 
pomiaru kontrolnego na odcinkach włączenia do istniejącego układu drogowego, odszukanie i oznaczenie w sposób trwały i 
widoczny granic pasa inwestycji, wytyczenie stabilizację punktów głównych trasy i obiektów inżynierskich i sieci) 
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- W trakcie prowadzenie robót:(bieżącą obsługę budowy w tym obmiary, pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w 
miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego) 

- Po zakończeniu budowy (wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą, okazanie granic własności właścicielom 
nieruchomości przylegającym do pasa drogowego) 

 
W przypadkach gdy jest niemożliwa trwała stabilizacja punktu, należy dany punkt opisać oraz sporządzić szkic topograficzny 
określający jego położenie. 
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych które polegają 
ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżynier nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, 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. 
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do Robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji ewentualnych 
urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzenia na czas prowadzenia Robót w 
uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie Roboty z tym związane. Wszelkie koszy z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i 
należy ująć je w Cenie Kontraktowej. 
W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu  niż wskazano 
na mapie Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Inżynier powinien określić wspólnie z Wykonawcą zakres 
robót niezbędnych do wykonania przy usunięciu wymienionej kolizji, łącznie z ustaleniem właściciela sieci , wykonaniem inwentaryzacji 
geodezyjnej  oraz niezbędny zakres robót, który zostanie wykonany na podstawie odrębnej umowy. Sposób realizacji zostanie 
uzgodniony z projektantem.  
 
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii Robót uzgodnionej  z Nadzorem. 
Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych 
uzbrojeń płaconym przez Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku konieczności wejścia na tereny działek nie 
będących we władaniu Zamawiającego jak również do ponoszenia opłat za użyczenie (dzierżawę) tego terenu. 
Wnioskodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone u osób trzecich w wyniku prowadzenia Robót. 
 
Dopuszcza się możliwość w trakcie realizacji Kontraktu zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych w odniesieniu do: 
- technologii określonej w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 
- materiałów określonych w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Inżyniera, Projektanta oraz właściciela bądź administratora danego 
obiektu. Zmiany te nie mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów i wydłużenie terminu realizacji Kontraktu oraz hamować postępu innych 
Robót i pogarszać bezpieczeństwa użytkowników drogi. 
 
5.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych 
wartości przyrodniczych zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich. 
 
Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych we wszelkich decyzjach oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach 
zawartych w Dokumentacji Projektowej  oraz pozwoleniu na budowę. 
Oprócz szczegółowych wymagań zawartych w ww dokumentach Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań minimalnych 
związanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji. 

a) Place budowy ,zaplecza oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu 
oraz minimalne jego przekształcenie, 

b) Zaplecze budowy należy zorganizować poza: obszarami zabudowy mieszkaniowej, dolinami rzek, obszarami chronionymi na 
podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody 

c) Zaplecze budowy należy zorganizować zgodnie wymogami środowiska a w szczególności zapewnić: uszczelnienie 
nawierzchni placów postojowych dla maszyn , środków transportu, parkingów dla pracowników itp., uszczelnienie nawierzchni 
, gdzie magazynowane będą odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty, właściwe gromadzenie odpadów a 
szczególnie odbieranie odpadów i ścieków przez koncesjonowane firmy. 

d) Należy stosować sprawny sprzęt  i środki transportu ,praz czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu jago prawidłowa 
eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko. 

e) Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki wodno-ściekowej, zaplecza 
budowy należy wyposażyć w przenośne toalety. 

f) Należy uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji oraz wykonać prace porządkowe a teren tymczasowych 
placów  budowy przywrócić do pośredniego stanu. 

g) Powstające w trakcie przebudowy odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu, pojemnikach 
,zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne jakie mogą pojawić w ramach robót 
budowlanych  należy segregować  i oddzielać od odpadów objętych i nie szkodliwych celem wywozu do specjalistycznych  
przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją. 

h) Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

i) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić tak, aby w okresie od 1 marca do 15 października włącznie nie wycinać 
drzew, na których znajdują się gniazda ptaków objętych ochroną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 
28.09.2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Wycinkę drzew i krzewów w okresie od 1 
marca do 15 października należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ds. ochrony środowiska, który wskaże miejsce 
występowania gniazd ptaków objętych ochroną. 
Wykonawca zapewni nadzór dendrologiczny. 
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j) Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie może zakłócać stosunków 
wodnych nie należy powodować zmian lub ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach 
podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

k) Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzonych odwodnień  i stosować metody  ograniczające ilości 
odpompowywanej wody. 

l) Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób aby uniknąć odwodnienia pobliskich terenów. 
m) W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy 

prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godz. 6-22) 
 
Wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań ochrony środowiska nie podlegają odrębnej  zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kontraktowej..  
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inżynierowi Programu Zapewnienia Jakości oraz 
Projektu Organizacji i Technologii Robót w których przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżynier. 
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 – szczegółowy Plan BIOZ (w tym przy Robotach „pod ruchem samochodowym; Robotach rozbiórkowych, itp.),  
- 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 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 technicznym 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, 
-  wykaz projektów technologicznych Wykonawcy przewidzianych w STWiORB. 

 
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. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, 
zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do 
Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie w sposób odpowiedni jakość tych 
materiałów. 
Niezależnie od częstotliwości  ilości badań określonych w STWIORB, Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy przeprowadzenie 
badań w miejscach i ilościach wskazanych przez siebie. 
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
W specyfikacji podano ilości minimalne, natomiast szczegółowe ilości zostaną określone i ustalone z Nadzorem i Projektantem w 
dokumentach PZJ i Piotr dla każdego elementu. 
 
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. 
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,  które budzą wątpliwości co do jakości, 
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżynier. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżynier będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
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 STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżynier. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżynier 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 i na bieżąco, 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 formach, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i produktów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i wyrobów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt.  
Wykonawca umożliwi  i pomoże Zamawiającemu w wykonaniu badań. 
 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 STWiORB. W przypadku potwierdzenia niewiarygodności badań 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 zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Właściwości użytkowe tych materiałów, zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 Ustawy 
Prawo Budowlane.   
Zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 z 2004 r.) dopuszcza się do stosowania :  

1) Wyroby oznaczone znakiem CE-bez ograniczeń, 
2) Wyroby które nie posiadają znaku CE –pod warunkiem , gdy:  

a) Wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent wystawił Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych 

z tą normą,  
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów to w zgodzie z uzyskaną Krajową 

Oceną Techniczną , a producent załączył Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych  z tą oceną, 
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu Europejskiej Oceny Technicznejj  a 

producent załączył do wyrobu Deklarację Właściwości Użytkowych z tą oceną, 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  i 

bezpieczeństwa dla których  producent wydał deklarację  zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji technicznej, dla 

którego producent wydal specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami. 
 
Wyrób budowlany który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany , albo posiada deklarację właściwości użytkowych nie może być 
modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy 
uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. 
 
W przypadku materiałów, dla których w STWiORB są wymagane dokumenty, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do zastosowania 
w Robotach, dla których były dostarczone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego (Inżynier) i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inżynier. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wszelkie zmiany w projekcie zostaną autoryzowane przez projektanta za oddzielnym wynagrodzeniem wg obowiązujących stawek wg. 
IPB. 
 
(2) Książka Obmiarów 
 
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
(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 Inżynier. 
 
(4) Pozostałe Dokumenty Budowy 
 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (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, 
e) korespondencję na budowie. 
 
(5) Przechowywanie Dokumentów Budowy 
 
Dokumenty Budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  staraniem Wykonawcy w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu  na jego życzenie. 
Po okresie budowy Wykonawca zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów przez okres 5 lat, a następnie udzieli pomocy 
w archiwizacji dokumentów zgodnie z jej zasadami.  
 
6.9.  Utrzymanie Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek utrzymania wykonanych Robót z konieczną i wymaganą pielęgnacją, np.: uzupełnianie wymytego i 
rozjeżdżonego przy wykonywaniu Robót humusu, dosiewanie trawy, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, ścieków, rowów, krawężników 
i innych powierzchniowych Robót, do czasu odbioru ostatecznego i w czasie wykonywania Robót poprawkowych. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB, w jednostkach 
ustalonych w Kosztorysie. 
Wykonawca dostosuje projekt do warunków lokalnych po uzyskaniu akceptacji rozwiązań przez projektanta i Zamawiającego. 
Niewielkie  odchylenia ilości robót zawarte w przedmiarze robót nie będą modyfikowane  na etapie Procedury przetargowej ze względu 
na obmiarowe rozliczanie robót. 
Pomiar grubości  warstw dla danej konstrukcji należy sprawdzać w tym samym miejscu. 
Obmiar robót wykonuje uprawniony geodeta  zatrudniony przez Wykonawcę  po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.  Zasady określania ilości Robót i materiałów  
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w m (metrach) wzdłuż linii osiowej. 
STWiORB właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 (metrach sześciennych) jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w Mg (megagramach) lub kg (kilogramach) zgodnie z wymaganiami 
STWiORB. 
Roboty, dla których jednostką obmiarową są: szt. (sztuka) i kpl.  (komplet) użytych wyrobów i wykonanych czynności będą zliczane wg 
asortymentów tych wyrobów i czynności zgodnie z wymaganiami odnośnych STWiORB. 
 
7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżynier.    
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
7.4  Czas przeprowadzenia obmiaru  
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporządzając szkice z podaniem niezbędnych wymiarów, z których 
jednoznacznie może być wyliczona obmiarowa: długość (m), szerokość (m), grubość (m), powierzchnia (m2), objętość (m3). 
Dokumentację składającą się ze szkiców, wyliczonego  i zapisanego obmiaru w książce obmiarów, dokumentacji fotograficznej 
obmiarów , Wykonawca przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inżynierowi w 2 egz. Po zatwierdzeniu kopia trafia do Wykonawcy i 
stanowi element dokumentów odbiorowych jak również podstawę do sporządzania faktury. 
 
 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1.  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. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżynier. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżynier. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2.  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. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny Robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 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 Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżynier 
zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których mowa   w pkt. 8.3.1. 
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, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
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 STWiORB 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 Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty zebrane w tomy i opisane „Operat 
kolaudacyjny”: 

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy (dla każdej branży inwentaryzację zmian -  na planie sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, 
szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:100 obejmujący wszystkie zmiany dotyczące elementów konstrukcji: fundamenty, podpory, 
skrzydełka mury oporowe itp, zmiany w przekroju  podłużnym z zaznaczeniem rzędnych dna, spodu konstrukcji, niwelety i.t.p.)  

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.recepty i ustalenia technologiczne, 
4.dzienniki budowy i tabele elementów ( tzw. przetargową i powykonawczą) ew. rejestry obmiarów (oryginały), 
5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWIORB, i ew. PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB i ew. PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 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. ( 2 kpl dla Zamawiającego po 1 kpl. dla 
każdej branży), 

11.Mapę numeryczną sporządzoną wg zasad opisanych w ST D-01.01.01pkt. 5. 
12.Dokumentację  fotograficzna wykonana przed i w trakcie  oraz po zakończeniu budowy. 
13.Protokoły podpisane z właścicielami nieruchomości zajętych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej – dotyczące 

zaspokojenia roszczeń, 
14.Protokoły z odbiorów technicznych branżowych. 
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 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. 
 
 
8.4.  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 8.3. 
„Odbiór ostateczny”. 
 
 
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 STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa  musi zawiera wszystkie elementy konieczne do realizacji  
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót obejmują:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy, 
-  wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: 
- Płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników Inżyniera i laboratorium, koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót i czasowej organizacji 
ruchu, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, koszty związane z zawarciem umów użyczenia gruntów, opłaty  za 
dzierżawę terenu, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i utylizacja materiałów, koszty projektów uzupełniających i ich 
uzgodnień wraz z wynikłymi z nich kosztami nadzorów i dostosowań, koszty opracowania recept i badań, koszty dostosowania się 
do wymagań ogólnych, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektów tymczasowych w 
należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii Robót wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i 
technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym.  

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2.  Warunki umowy i Wymagań ogólnych  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych D-M.00.00.00. obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
Kosztorysie, w tym również koszty wynikające z realizacji Robót wg dokumentacji opracowanych przez wykonawcę a wyszczególnione 
w punkcie  
1.5.2.1. 
 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu – dotyczy budowy i utrzymania 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniu dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, oraz 
projektów zwalniających realizację robót, (ruch samochodowy i tramwajowy) 

b) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
c) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
d) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
e) zaprojektowanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, sygnalizacji świetlnych 
f) ustalenie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
g) opłaty/dzierżawy terenu, 
h) przygotowanie terenu, 
i)  zabezpieczenie 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 kołowego, tramwajowego  i pieszego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny kołowy i pieszy, 
c) oczyszczenie terenu, 
d) koszty demontażu, 
e) koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy. 
 
9.4. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą  STWIORB obejmuje: 
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− 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. 

9.5  Wymogi dotyczące wyposażenia zaplecza 
Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Inżyniera - Zamawiającego 
 
Koszt budowy i dostosowania zapleczy Wykonawca przewidzi w cenie kontraktowej. 
W ramach zaplecza  Wykonawca udostępni niezbędne pomieszczenia z wyposażeniem jak dla Wykonawcy dla potrzeb służb 
Zamawiającego. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w punkcie 9 (9.1 do 9.5). nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 

14.12.2012 r. – O odpadach – Dz. U. z 2016 r. poz. 1987  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

– Dz. U. Nr 30 poz. 163 z .  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – O drogach publicznych – Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r.; Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.; 

Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.  

• Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – 

Prawo wodne – Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.  

• Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r.  

• Ustawa z dnia 03.02.1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. Nr 121 poz. 1266 

z 2004 r.  

• Ustawa z dnia 23.07.2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. Ustawa z 

dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. Nr 163, poz. 981 z 2011 r.  

• Rozporządzenie MSWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.  

• Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. – W sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 

wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem – Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.  

• Rozporządzenie MŚ z dnia 24.07.2006 r. – W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.  

• Rozporządzenie MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej – Dz. 

U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.  

• Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. – W sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie – Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.  

• Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 

Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.  

• Rozporządzenie MI z 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r. 

• Rozporządzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. 

U. 2016. Poz. 124 
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

D.01.01.00 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA  
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot STWIORB 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z  wykonaniem  geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej  powykonawczej. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Inwentaryzacja powykonawcza 
Inwentaryzację powykonawczą  sporządzić należy  również dodatkowo w postaci mapy elektronicznej  i  przekazać  ją Inwestorowi na  
dyskietce  wraz  ze szkicem i zaktualizowanym  (z klauzulą)  podkładem  mapowym i kopią operatu geodezyjnego należy przekazać 
przy odbiorze końcowym. 
Mapa numeryczna powinna być przekazywana Zamawiającemu  w formie elektronicznej mapy wektorowej powinna być plikiem w 
formacie DXF w obowiązującym układzie geodezyjnym. Warstwy powinny być jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii. 

Bud budynki wielobok 

Co ciepłociągi linia ciągła 

Dróg drogi linia 

Jezd jezdnia wielobok 

Chod chodniki wielobok 

Wjazd wjazdy wielobok 

Ziel zieleńce wielobok 

En energia elektryczna linia 

Gaz gaz linia 

kan_d kanalizacja deszczowa linia 

kan_s kanalizacja sanitarna linia 
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wod wodociągi linia 

tele telekomunikacja linia 

os osnowa punkty 

pi pikiety punkty 

siat siatka wielobok 

osw oświetlenie wielobok 

wpu wpusty deszczowe wielobok 

uzb_i uzbrojenie inne linia 

wys wysokość punkty 

teren teren  

zd znaki drogowe punkty 

ebr el. bezpieczeństwa ruchu linia 

oi obiekty inżynierskie linia 

op opisy  tekst 

Zaleca się aby warstwa opisy zawierała etykiety opisujące rodzaj nawierzchni poszczególnych warstw, definiowana w 
zależności od typu jako: 

• Betonowa 

Beton wylewany, Kostka betonowa, 

Płyty betonowe 25x60,płyty chodnikowe 35x35x5 

płyty chodnikowe 50x50x7,płyty drog. bet. 250x100 

płyty drog. bet. 300x100,płyty drog. bet. 375x175 

płyty drog. bet. 400x200,płyty drog. bet. kwadratowe 

płyty drog. bet. sześciokątne, Płyty lastriko 40x80 

płyty żelbetowe ażurowe, płyty żelbetowe pełne, trylinka, trylinka ażurowa, 

• Bitumiczna (Asfalt) 

• Brukowa 

• Gruntowa naturalna 

• Gruntowa ulepszona- żużel, żwir 

• Kostka kamienna 

• Kostka klinkierowa 

• Kostka prefabrykowana 

• Prefabrykaty betonowe 

• Tłuczniowa 

• Żwirowa 

Uwaga: 
- warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawierać ciąg główny i przykanaliki, 
- warstwa drogi : powinna zawierać : krawężniki (linia), krawędź jezdni (linia), krawędźchodnika (linia), krawędź 

pobocza (linia), zieleńce (linia), 
- warstwa teren powinna zawierać: skarpy (linia), rowy(linia), płoty(linia), schody(linia), Vmury oporowe(linia), 
- warstwa inne powinna zawierać wszystkie obiekty których nie można sklasyfikować dowcześniej wymienionych 

warstw 
 
Ponadto Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu powinna uwzględnić między innymi : 
dla branży kanalizacyjnej: 
- karty studni i wpustów z zaznaczeniem: numeru studni, rzędnych góry, dna, rzędnych poszczególnych wlotów i 

wylotów, rodzaju materiału, datę zabudowy. na planie sytuacyjnym zaznaczyć należy średnicę przewodu materiał 
oraz spadek 

dla branży teletechnicznej wg wymagań właściciela urządzenia, 
dla branży drogowej: 
- plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi urządzeniami 

(bariery, poręcze mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa),  szkice polowe dla  urządzeń  
dla branży mostowej (mosty, przepusty) 
Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej należy przekazać  w następującej 
ilości: 2 kpl dla Zamawiającego po 1 kpl. dla każdej branży, 
Mapa numeryczna  na płycie CD powinna zawierać: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datę oddania 
dokumentacji do Inwestora. 
 
Inwentaryzacje powykonawczą  sporządzić należy również dodatkowo w postaci mapy elektronicznej  i  przekazać  ją  na  dyskietce  
wraz  ze szkicem i zaktualizowanym  podkładem  mapowym i kopią operatu geodezyjnego należy przekazać przy odbiorze końcowym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Nadzorowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D. 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
-   Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 
  
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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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych w ramach  zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i 
mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej . 
 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 

ewentualne odtworzenie. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały podane w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2.  Materiały  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 
2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę 
od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a 
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3.  Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 
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4.  Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Zasady wykonania prac pomiarowych 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Nadzór o wszelkich różnicach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 
trasy i (lub) reperów roboczych. 
 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. W przypadku stwierdzenia różnic Wykonawca powinien dostosować projekt do rzędnych terenu po uzyskaniu 
akceptacji Projektanta i Zamawiającego. 
 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Nadzór 
 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w 
sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 
przez Nadzór. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych 
lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy 
każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Nadzór 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 
mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 
 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki 
terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Nadzór. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
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wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagana ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 
8.  Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Nadzorowi. 
 
9.  Podstawa płatności 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9 . 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 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. 

 
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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D.01.01.01 B WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wyniesieniem i stabilizacją granic pasa drogowego. 
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
  

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego przeznaczonego do umieszczenia w nim drogi i związanych z nią urządzeń. 
Stabilizacja granic pasa polega na wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami z trwałego materiału punktów określających przebieg 
granic pasa drogowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń. 

1.4.2. Linia graniczna – linia oddzielająca tereny, będące przedmiotem odrębnej własności, składająca się najczęściej z odcinków 
prostych łączących punkty graniczne. 

1.4.3. Punkt graniczny – punkt określający przebieg granicy nieruchomości, znajdujący się na załamaniach linii granicznej. 

1.4.4. Znak graniczny – znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym.  

1.4.5. Świadek punktu granicznego – widoczny znak z trwałego materiału wystający ponad teren i usytuowany w linii granicznej w 
pobliżu znaku granicznego. 

1.4.6. Stabilizacja granic pasa drogowego – wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych 
projektowanego pasa. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4 oraz przepisami geodezyjnymi i kartograficznymi.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami warunków kontraktu, dokumentacji projektowej lub ST. Do 
nich należą: 
– słupki betonowe do utrwalenia granic pasa drogowego, 
– materiały pomocnicze. 

2.2.2. Znaki graniczne i świadki punku granicznego 

 Znak graniczny jest geodezyjnym słupkiem z betonu C 20/25, najczęściej w postaci ściętego ostrosłupa o kwadratowej 
podstawie z wyrytym na górze krzyżem (patrz załącznik, rys. 1). 
 Świadek punktu granicznego jest słupkiem z betonu C 20/25 o długości 100 cm           i przekroju poprzecznym 10 × 12 cm. 
Słupek zbrojony jest czterema prętami średnicy          10 mm. Słupek w części nadziemnej długości 50 cm na barwę żółtą. W części 
nadziemnej znajduje się napis wklęsły na głębokość 0,5 cm z czarnymi literami wysokości 7 cm PAS  DROGOWY (patrz załącznik, rys. 
2). 
 Wbudowane materiały słupków powinny charakteryzować się wytrzymałością na ściskanie dla betonu C 20/25, nasiąkliwością 
poniżej 5% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością. Wykonawca wytwarzający samodzielnie słupki powinien wykonać badania 
próbek betonu i przedstawić wyniki badań Inżynierowi. 
 Gotowe wyroby powinny być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków, a powierzchnie powinny być gładkie, bez śladów po 
pęcherzach powietrznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

 Do materiałów pomocniczych mogą należeć: 
– pręty stalowe, rurki itp. zastępujące słupki betonowe, w przypadkach wyjątkowych, 
– piasek, mieszanka naturalna gruntowa do obsypki słupków betonowych, w przypadkach wyjątkowych 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu, 
który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności przy pracach pomiarowych i kartograficznych. 
 Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w wytycznych technicznych, obowiązujących 
w geodezji i kartografii [2÷9]. Przy stabilizowaniu linii granicznej znakami granicznymi należy stosować sprzęt zaproponowany przez 
Wykonawcę, zaakceptowany przez Inżyniera. Do prac obliczeniowych i kartograficznych zaleca się stosować sprzęt komputerowy z 
odpowiednim oprogramowaniem. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały, w tym znaki graniczne i świadki punktu granicznego, można przewozić dowolnymi środkami transportu w pozycji 
poziomej, w warunkach zabezpieczających je przed przemieszczeniem się i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z warunkami kontraktu,  dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  prace przygotowawcze,  

2.  stabilizacja granic pasa drogowego, 

3.  prace kameralne. 

5.3. Odpowiedzialność Wykonawcy prac 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z obowiązującymi przepisami prawnymi i 
technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności prywatnej i publicznej. W razie 
wyrządzenia szkód, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia lub wypłacenia odszkodowania. 
 Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10]. 
 Podczas prac geodezyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym i nieprzesuwanie 
punktów geodezyjnych w terenie, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10]. 

5.4. Prace przygotowawcze 

 Prace przygotowawcze obejmują: 
– zebranie niezbędnych materiałów i informacji, w tym uzyskanie z ośrodka dokumentacji danych dotyczących osnowy geodezyjnej i 

mapy zasadniczej, pobranie z właściwego urzędu danych z katastru nieruchomości, dokonanie badania ksiąg wieczystych 
stwierdzających stan prawny nieruchomości, a następnie analiza i ocena zebranych materiałów, 

– wywiad w terenie, mający na celu odszukanie punktów istniejącej osnowy poziomej i oczyszczenie widoczności między punktami 
oraz ewentualne uzupełnienie punktów osnowy, 

– przygotowanie osnowy do prac pomiarowych, 
– wstępne opracowanie projektu podziału nieruchomości, biorąc pod uwagę punkty załamania projektowanych granic pasa 

drogowego podane w załączniku mapowym dokumentacji projektowej albo zasady określania tych punktów podane przez 
Zamawiającego. 

W wyniku prac przygotowawczych powinien powstać projekt granic pasa drogowego wkartowany na mapę, uzgodniony z 
Zamawiającym i właścicielami nieruchomości, a następnie zamarkowany w terenie za pomocą palików. 

5.5. Stabilizacja granic pasa drogowego 

 Ostateczne wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktów granicznych projektowanego pasa drogowego 
Wykonawca dokonuje w obecności osób zainteresowanych, po uzyskaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału 
nieruchomości. 
 Stabilizację punktów granicznych należy wykonać geodezyjnymi znakami granicznymi z krzyżem (zakupionymi lub 
wykonanymi wg pktu 2.2.2). Stabilizacji podlegają wszystkie punkty załamania granicy pasa drogowego oraz odcinki proste o 
maksymalnej długości 200 m. Znaki graniczne powinny być wkopane do takiej głębokości, aby wystawały do 10 cm ponad teren. 
 W odległości do 1 m od słupka znaku granicznego, w linii granicznej, należy wkopać świadek punktu granicznego, w 
odstępach do 200 m, z zachowaniem wizury pomiędzy sąsiednimi punktami. Świadek punktu granicznego powinien być wkopany w 
grunt na głębokość około 50 cm, tak aby część nadziemna barwy żółtej z wytłoczonym napisem „PAS  DROGOWY” wystawała 50 cm 
nad terenem. 
 Roboty przy utrwaleniu w terenie słupków zaleca się wykonywać poprzez nawiercenie ręcznym świdrem otworu w gruncie, dla 
znaku granicznego o wielkości dostosowanej do słupka znaku, a dla świadka punktu granicznego na głębokość 50 cm o średnicy 20÷40 
cm. Słupki obsypuje się gruntem rodzimym i zagęszcza. W przypadku gdy grunt rodzimy jest spoisty lub zbrylony, tak że nie ma 
możliwości szczelnego obsypania słupka, należy do tego celu wykorzystać piasek lub mieszankę naturalną. Nadmiar materiału 
gruntowego z otworu należy rozplantować. 
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 W przypadku gdy niemożliwa jest trwała stabilizacja punktu, należy zastąpić go innym elementem zamontowanym w podłożu 
(np. prętem stalowym, rurką). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić szkic topograficzny określający jego położenie. 
 Podczas prac Wykonawca ma zachować w stanie nienaruszonym wszystkie punkty pomiarowe. 
 Z czynności stabilizacji granic pasa drogowego Wykonawca sporządza protokół okazania znaków granicznych właścicielom 
nieruchomości. 

5.6. Prace kameralne 

 Do prac kameralnych przy stabilizacji granic pasa drogowego, zgodnie z warunkami kontraktu, mogą należeć: 
– obliczenia współrzędnych punktów granicznych, powierzchni działek, uzupełnienia mapy zasadniczej, sporządzenia mapy 

uzupełniającej do mapy katastralnej, sporządzenia wykazu zmian gruntowych, skompletowania dokumentacji podziału 
nieruchomości, 

– sporządzenie dokumentacji z podziałem na: akta postępowania dla Wykonawcy, dokumentację techniczną dla Zamawiającego, 
dokumentację techniczną dla ośrodka dokumentacji, dokumentację przeznaczoną dla organu prowadzącego kataster 
nieruchomości, 

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości. 
Jeśli Zamawiający nie ustali inaczej to skład dokumentacji dla Zamawiającego może zawierać: 

– opis i mapę z wykazem zmian gruntowych i wykazem synchronizacyjnym (gdy w księdze wieczystej nieruchomość podlegająca 
podziałowi posiada inne oznaczenia niż w katastrze nieruchomości), 

– ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt podziału wraz z załącznikiem mapowym, 
– wyniki prac obliczeniowych i kartograficznych na komputerowych nośnikach informacji: wtórniki mapy zasadniczej uzupełnione o 

granice pasa drogowego, wykazy współrzędnych punktów geodezyjnej osnowy  poziomej ze szkicem osnowy i opisami 
topograficznymi punktów, wykazy współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego, mapę zbiorczą z podziałem na 
nieruchomości i wykazem zmian gruntowych, kopie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości, kopie wyciągów z 
dokumentów stwierdzających tytuły własności do nieruchomości. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Kontrola jakości prac geodezyjnych i kartograficznych 

 Kontrolę jakości prac przy stabilizacji granic pasa drogowego należy prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGIK [2÷9] w nawiązaniu do wymagań podanych w punkcie 5. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
– wkopany (zastabilizowany) znak graniczny – sztuka (szt.), 
– wkopany (zastabilizowany) świadek punktu granicznego – sztuka (szt.). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór zastabilizowanego pasa drogowego odbywa się na podstawie dokumentacji otrzymanej przez Zamawiającego, pod 
warunkiem: 
– kompletności operatu, 
– sprawdzenia w terenie poprawności zastabilizowanych punktów, 
– pomiaru kontrolnego wybranych punktów, 
– skonfrontowania danych zawartych w operacie z terenem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− oznakowanie miejsca robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wyniesienie i stabilizację punktów granicznych i świadków, 

− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót, 

− wykonanie operatu i prac kameralnych, 

− pobranie niezbędnych materiałów ze składnicy ośrodka geodezji i kartografii, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań sprawdzających, 

− koszt wszelkich odszkodowań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań warunków kontraktu, dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji 

technicznej i postanowień Inżyniera. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Instrukcje techniczne i wytyczne techniczne byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju 

Instrukcje techniczne: 

2. 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
3. 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
4. G-1 Geodezyjna osnowa pozioma 
5. G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 
6. K-1 Mapa zasadnicza 

Wytyczne techniczne 

7. G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów 
 
8. G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników 
9. K-1.2 Mapa zasdnicza. Aktualizacja i modernizacja 

10.3. Inne dokumenty 

10. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Tekst jednolity – Dz.U. nr 240 z dnia 24 listopada 2005 r., poz. 
2026 i 2027 z późniejszymi zmianami 
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11. ZAŁĄCZNIK 

 
PRZYKŁADY  SŁUPKÓW  DO  UTRWALENIA  GRANIC  PASA  DROGOWEGO 

 
Rys. 1. Znak graniczny 

 

 
W niektórych przypadkach pod znakiem granicznym 
umieszcza się butelkę szklaną, cegłę z naciętym 
krzyżem, rurkę drenarską itp. w celu potwierdzenia 
lokalizacji pierwotnego miejsca znaku 
 

 
 
Rys. 2. Świadek punktu granicznego 

 
 
Część nadziemna jest barwy żółtej z 
wytłoczonym czarnym napisem „PAS  
DROGOWY” 
 
 
 
 
Część podziemna świadka, osadzana w 
gruncie, zabezpieczona jest lepikiem 
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D.01.02.02 ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU   
 
 
2. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, w 
ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych 
w ramach Robót przygotowawczych i zasadniczych na odcinkach wynikających z  dokumentacji projektowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi aktami prawnymi oraz z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń 
podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych uzbrojeń. 
 
3. MATERIAŁY 

 
Nie występują. 
 
4. SPRZĘT 

 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do zdjęcia humusu  
 
Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 

− równiarki, 

− spycharki, 

− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania Robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie Robót 
sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

− koparki i samochody samowyładowcze.  
 
5. TRANSPORT 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport humusu  
 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem samochodowym. Wybór środka 
transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren budowy drogi w pasie robót ziemnych i w miejscach dokopów powinien być oczyszczony  z humusu. 
 
5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 
 
Zdjęta warstwa humusu powinna być przeznaczona do późniejszego użycia do czynności określonych w Dokumentacji Projektowej i 
innych STWiORB. Decyzję o ponownym wykorzystaniu zdjętego humusu do wbudowania podejmie Nadzór. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 
maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania Robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Robót 
(zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie Robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych  mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa Robót ziemnych oraz w miejscach określonych w Dokumentacji Projektowej 
lub wskazanych przez  Nadzór. 
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Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na 
budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,  lub uzgodniona z Nadzorem, według faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny  być przez Wykonawcę tak dobrane, 
aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie 
intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Nadmiar humusu i humus nieprzydatny do ponownego wbudowania należy odwieźć w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola usunięcia humusu  
 
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
  
Cena 1 m2 wykonania Robót obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład. 

 
 
11. przepisy związane 
 
Nie występują. 
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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów 
, w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z usunięciem drzew i krzewów , wykonanych 
w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5     Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Dobór sprzętu 
 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem i przesadzeniem drzew i krzewów należy stosować: piły mechaniczne, specjalne 
maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, spycharki, koparki lub ciągniki ze specjalnym 
osprzętem do prowadzenia prac związanych z przesadzeniem lub wyrębem drzew. 
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Nadzór. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2. Transport suniętych drzew, krzewów i przeznaczonych do przesadzenia 
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające  wartość jako materiał budowlany oraz 
drzewa do przesadzenia powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
W czasie transportu ładunki powinny być zabezpieczone przed możliwością przesuwania się. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują: wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpin i gałęzi 
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu, a 
także przesadzenie wyznaczonych drzew w obrębie ich obecnego środowiska. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych , w miejscach okopów i innych wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być 
oczyszczony z drzew i krzaków. 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Nadzór- w terminie 
nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
W miejscach okopów i tych wykopów z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, 
wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie 
przekraczała 2%. 
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby cześć roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety 
robót ziemnych i linii skarp nasypu z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przez 
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
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5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
 
Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków: 
-w obrębie nasypów-jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry 
od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte n ie 
wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady , wymagającej karczowania pni , nie ma 
zastosowania , jeżeli przewidziano stopniowanie terenu pod podstawę nasypu. 
- w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z 
powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB D.02.00.00. „Roboty ziemne”. 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przegromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy i 
przeznaczone do przesadzenia nie utraciły swych własności w czasie robót. 
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie 
spowoduje trwałych uszkodzeń a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
Drzewo z wycinki stanowi własność Wykonawczy Robót, a uzyskane korzyści z jego odzysku zostaną uwzględnione w wycenie 
ofertowej. 
Miejsce przesadzenia krzewów  i drzew należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym. 
 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB lub wskazaniem . 
Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonywania powinien 
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy . Jeżeli dopuszczono spalanie 
roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych wykonawcami obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem 
wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich 
stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie 
wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
Jeżeli warunki atmosferyczne lun inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalenia lub jego przerwania,, a nagromadzony 
materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych praz Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego 
składowania lub w inne  miejsce zaakceptowane przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu za zgodą , są 
zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. 
Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstw5.5. gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i 
zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na 
których odbywa się przepływ wód powierzchniowych 
 
Uwaga: 
Wykonawca przedstawi nadzorowi do akceptacji Projekt Technologii I Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości 
uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonane Roboty. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości robót 
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni , zasypania dołów  i 
przesadzenia wskazanych drzew. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 
STWiORB D.02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem i przesadzeniem drzew i krzewów jest  
dla drzew – sztuka, 
dla krzewów- m2.    
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu polega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.0000. Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt. 7. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- wycięcie, wykarczowanie, przesadzenie drzew i krzaków, 
- przewiezienie drzew przeznaczonych do przesadzenia na miejsce ich nowej lokalizacji i ich posadzenie, 
- wywiezienie pni, karpin i gałęzi  poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną wraz z kosztami utylizacji , 
- zasypanie dołów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
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D.01.02.01A OCHRONA ISTNIEJĄCYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI 
 
 

12. WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych ochroną istniejących drzew w 
okresie budowy drogi, w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad wykonania i odbioru robót trwających w okresie budowy drogi, 
związanych z ochroną i zabezpieczeniem istniejących drzew zlokalizowanych: 
– w pasie wykonywania budowlanych robót drogowych, które dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewiduje pozostawić po 

zakończeniu budowy, 
– na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych i zaplecza budowy, 
z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i 
pielęgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Drzewo – roślina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniałym pędzie głównym (pniu). 

1.4.2. Korona – górna część drzewa utworzona przez jego pędy boczne. 

1.4.3. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.4. Forma pienna – forma drzew z pniami wysokości od 1,8 do 2,2 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną.  

1.4.5. Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Stosowane materiały 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować następujące materiały: 
a)   materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak: 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
– maty słomiane, 
– zużyte opony samochodowe, 
– drut, taśmę stalową, gwoździe, 
– wodę, 

b)   materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, według ustaleń dokumentacji projektowej, jak: 
– mury kamienne, np. z kamienia łamanego na zaprawie bądź na sucho, 
– mury betonowe i ew. żelbetowe, 
– mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, ew. ceglane i inne, 
– pomosty zabezpieczające z rusztów stalowych, płyt betonowych, z ew. stopami fundamentowymi itp., 

c)   materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 
– preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
– środki impregnujące, 
– wodę. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane przez Wykonawcę 
i zaakceptowane przez Inżyniera. Wymagania dotyczące materiałów do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, 
powinny odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych mogą odpowiadać 
wymaganiom STWIORB D-05.03.02 [5], D-05.03.23a [6], D-06.01.01 [7],  

Zaleca się, aby: 
– elementy stalowe były ocynkowane lub w inny sposób zabezpieczone przed korozją, 
– beton do drobnych elementów miał klasę co najmniej B 35. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót: 
a)   sprzętu do tymczasowej ochrony drzew: 

– ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
– samochodu skrzyniowego do transportu, 
– sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 
– wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

b)   sprzętu do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew: 
– wg ustaleń STWIORB wymienionych w punkcie 2.2.2, 

c)   sprzętu do pielęgnacji drzew uszkodzonych: 
– ręcznego sprzętu pomocniczego, jak: piły, sekatory, dłuta, noże, skrobaki, 
– ręcznego sprzętu do robót ziemnych, jak szpadle, łopaty itp. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 
 Materiały do wykonania stałych konstrukcji ochronnych wokół drzew, wymagające specjalnego sposobu zabezpieczenia w 
czasie transportu, należy przewozić według ustaleń STWIORB wymienionych w punkcie 2.2.2. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

4.  roboty przygotowawcze,  

5.  roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 

6.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,   ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu, 
– szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających drzewa, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzeń itd. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych 
oraz z ustaleń STWIORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy 

 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych , a są narażone na 
uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
– w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 
– tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe 

zastosowanie sprzętu mechanicznego wymaga zgody Inżyniera. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół 

drzewa) nie powinno dopuścić się do: 
– wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 
– poruszania się sprzętu mechanicznego, 
– składowania materiałów budowlanych, 
– zmian poziomu gruntu. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w 

okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robót są miesiące od października do kwietnia. 
Zaleca się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie. 

Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i 
głębokości 1,5 ÷ 2,0 m  wypełnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej osłony rok wcześniej niż właściwy wykop. Z 
osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin (patrz rys. 1). 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 
– owinięcie pnia matami słomianymi (np. w ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie 

oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko 
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wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości 
wzajemnej co 40÷60 cm, 

– przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 
– podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków 

atmosferycznych oraz wskazań Inżyniera. 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

– rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
– usunięcie materiałów zabezpieczających, 
– lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

5.5. Stałe zabezpieczenie drzew 

 Drzewa, które dokumentacja projektowa przewiduje pozostawić po zakończeniu drogowych robót budowlanych, mogą 
podlegać: 
– tymczasowemu zabezpieczeniu, według punktu 5.4, jeśli poziom terenu wokół drzewa nie zmieni się, 
– niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym obniżeniu lub podwyższeniu terenu wokół drzewa, 
– obudowie stałymi konstrukcjami ochronnymi wokół drzewa, przy większych różnicach pomiędzy terenem istniejącym a 

projektowanym. 
Decyzja, dotycząca sposobu stałego zabezpieczenia każdego drzewa oraz rodzaju konstrukcji ochronnej wokół określonych 

drzew powinna być zawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku niepełnych danych można przyjmować następujące rozwiązania, 
po akceptacji ich przez Inżyniera: 
– przy obniżeniu terenu o 1÷1,2 m można wokół drzewa pozostawić ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1, ochraniający korzenie 

drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpach może być rumosz skalny, otoczaki bądź kamienie, 
– przy obniżeniu terenu ponad 1 m, wokół drzewa można wykonać ściankę oporową o kształcie okrągłym lub prostokątnym z 

kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukowej lub betonu z otworami (patrz rys.2b). Wykonanie ścianki powinno odpowiadać 
wymaganiom STWIORB D-10.01.01 [9], 

– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,4 m, a niekiedy większym, można wymodelować nieckę o łagodnym pochyleniu wokół drzewa 
pod warunkiem, że warunki miejscowe na to pozwolą, obsypując drzewo lekką ziemią (patrz rys. 3), 

– przy podwyższeniu terenu o około 0,2 m pnie drzew można obsypać ziemią ponad pierwotny poziom terenu, 
– przy podwyższeniu terenu o 0,2 ÷ 0,5 m pnie drzew można obsypać ziemią, lecz z wykonaniem specjalnych napowietrzających 

warstw żwirowych i urządzeń (patrz            rys. 4), które można wykonać stosując się do zaleceń STWIORB D-03.03.01 [4], 
– przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m wykonuje się mury lub studzienki zabezpieczające pień przed zasypaniem z 

urządzeniami napowietrzającymi (patrz             rys. 5), przy korzystaniu z zaleceń STWIORB D-10.01.01 [9]. 
W warunkach miejskich studzienkę można przykryć kratą. 

5.6. Pielęgnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robót budowlanych 

 Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robót powinny być natychmiast poddane zabiegom pielęgnacyjnym. 
 Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 
a)  przy uszkodzeniu korzeni: 

– zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
– wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 
– zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
– posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
– zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 

b)  przy uszkodzeniu gałęzi: 
– wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
– zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 

• o średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 

• o średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie 
wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, 
a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym, 

c)  przy ubytkach powierzchniowych:   
– wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
– uformować krawędź rany (ubytku), 
– zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem 

emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub ustalone przez 

Inżyniera, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew 

 Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia: 
– obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 

5.4, 
– zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze, zgodnie z pktem 5.4, 
– ewentualnych uszkodzeń drzewa, w tym pnia, korzeni i konarów, w czasie robót zabezpieczających. 

6.3.2. Badania w czasie robót stałego zabezpieczenia drzew 

 W czasie robót przy stałym zabezpieczeniu drzew należy: 
– badać zgodność wykonania stałego zabezpieczenia drzewa z dokumentacją projektową, ST lub wymaganiami odpowiednich 

STWIORB wymienionych w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacji, 
– sprawdzać ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robót. 

6.3.3. Badania robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych 

 Roboty pielęgnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegają na sprawdzeniu, w nawiązaniu do ustaleń pktu 
5.6: 
– prawidłowości wykonania cięć (korony, korzeni, gałęzi), 
– poprawności wykonania zabezpieczeń uszkodzonych fragmentów drzewa (ran), 
– zabezpieczeń glebą uszkodzonych korzeni, 
– stopnia zaopatrzenia drzewa w wodę i powietrze. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest sztuka zabezpieczonego drzewa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
a) w zakresie robót stałego zabezpieczenia drzew – roboty określone w odpowiednich STWIORB, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej 

specyfikacji, 
b) w zakresie robót pielęgnacyjnych drzew uszkodzonych – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w 

najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, pomiarowe, 
– pozyskanie miejsca składowania materiałów, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu, 
– uporządkowanie terenu robót. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.03.01 Sączki podłużne 
5. D-05.03.02 Nawierzchnia klinkierowa 
6. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 

chodników 
7. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 
8. D-09.01.01 Zieleń drogowa 
9. D-10.01.01 Mury oporowe 

10.2. Inne dokumenty 

10. Zasady ochrony środowiska w drogownictwie. Dział 4. Ochrona środowiska w budowie dróg. GDDP, Warszawa 2002 (projekt) 
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ZAŁĄCZNIKI 

 
ZAŁĄCZNIK 1 

 
ZASADY  TYMCZASOWEGO  ZABEZPIECZENIA  DRZEW (wg [10]) 

 
 Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, które pozostanie w terenie po zakończeniu robót drogowych i jest narażone na 
uszkodzenia związane z robotami drogowymi, wykonuje się przede wszystkim: 
– na obszarze pasa robót drogowych, poza jezdnią, gdy nie zajdą zmiany poziomu gruntu, 
– na terenie zaplecza budowy drogi, 
– w pobliżu dróg tymczasowych, związanych z dojazdem do placu budowy. 

Wokół każdego zagrożonego drzewa z zagrożoną bryłą korzeniową, zaleca się wydzielić strefę bezpieczeństwa o 
minimalnych wymiarach 4 × 4 m, wygrodzoną płotem z desek lub żerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na słupkach, wbitych w 
narożnikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje się drutem lub taśmą stalową, opasującą całość wygrodzenia. Wokół wygrodzenia, w 
połowie jego wysokości, zaleca się umieścić pomalowaną deskę, zwracającą uwagę na wykonane zabezpieczenie. Na rysunku 6 
przedstawiono przykład zabezpieczenia drzewa i jego bryły korzeniowej z lokalizacją urządzeń i materiałów placu budowy. 

Zaleca się, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz, jako materiałów 
powodujących duże zagęszczenie gruntu względnie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku. 

Drzewa, przy których głównym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogą być zabezpieczane w sposób bezpośrednio chroniący 
pień. 

 
 
 

ZAŁĄCZNIK 2 
 

ZASADY  STAŁEGO  ZABEZPIECZENIA  DRZEW  NA  TERENIE  BUDOWY  DROGI  (wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona 
przyrody, Transport 1982) 

  
 Pozostawienie istniejących drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno być najszerzej stosowaną praktyką 
projektową i wykonawczą. 
 Najczęściej drzewa pozostawia się na zewnętrznym terenie granicznym pasa drogowego (pasa wywłaszczenia), na obszarze 
przyszłych miejsc obsługi podróżnych, parkingów, miejsc wypoczynku i w pasach dzielących dróg dwujezdniowych, pod warunkiem, że 
w zasadzie: 
– teren projektowany będzie obniżony lub podwyższony w stosunku do terenu istniejącego, w sposób pozwalający na zastosowanie 

rozwiązań technicznych, umożliwiających pozostawienie drzewa na stałe w terenie, 
– drzewo nie ograniczy widoczności poziomej i pionowej na drodze, 
– system korzeniowy drzewa nie będzie zagrażał niszczeniem konstrukcji jezdni drogi. 

Drzewa, które przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robót ziemnych mogą być poddane niekorzystnym 
oddziaływaniom, np.: 
– w wykopach mogą nastąpić podcięcia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia bryły korzeniowej, 
– w nasypach, zasypanie dolnej części drzewa może spowodować gnicie pnia oraz utrudnienie dostępu powietrza i wody do korzeni. 

Decyzja o pozostawieniu drzewa zależy od stanu zdrowia drzewa i sposobu pogorszenia tego stanu w zależności od 
wysokości nasypu, gatunku drzewa, głębokości bryły korzeniowej i warunków nawodnienia. Drzewa z głębokim systemem 
korzeniowym, takie jak dąb, są bardziej odporne na zasypanie dolnej części pnia niż drzewa z powierzchniowym systemem 
korzeniowym, takie jak wiązy, topole, wierzby, akacje. Rodzaj gruntu wpływa również na możliwość pogorszenia stanu drzewa. Ciężka 
gleba gliniasta może pogarszać stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste są mn iej 
szkodliwe przy grubszej warstwie. Zasypka żwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyż umożliwia łatwiejsze 
napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a ułożenie warstwy 5÷10 cm żwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w tę warstwę. 
Również obniżenie terenu o              10÷15 cm wokół drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie się do nowych warunków. 

Przy głębszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane są specjalne konstrukcje chroniące drzewo, zwykle w postaci studni 
szczelnie chroniących ucieczkę wody lub muru kamiennego układanego na sucho. Przy nasypach z gruntu zwięzłego wokół drzewa z 
rozwiniętą bryłą korzeniową, wykonuje się wokół pnia okrągłą studnię na wysokość nasypu. Odległość od ściany studni do pnia średnicy 
8-10 cm powinno wynosić co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkałych wnętrze studni pozostawia się puste, a wierzch studni 
przykrywa się metalowym rusztem. Poza terenami zamieszkałymi, studnię wypełnia się piaskiem i ew. węglem drzewnym w stosunku 
1:1, a na wierzchu układa się warstwę           10÷12 cm żwiru lub kruszywa, tak aby warstwa ta zrównana była z poziomem 
otaczającego gruntu. W zależności od potrzeb można zastosować odwodnienie studni sączkami żwirowymi lub ceramicznymi i z 
tworzyw sztucznych. 

Pojedyncze cenne drzewa można zabezpieczyć przy większej różnicy obniżonego terenu, np. przy wysokości 1 ÷ 1,2 m 
usypać ścięty stożek gruntowy ze skarpami 1:1. Jeśli teren zostanie obniżony na głębokość większą od 1 m, wokół drzewa wykonuje się 
ściankę oporową o kształcie okrągłym lub prostokątnym z kamienia, klinkieru lub betonu, z otworami. Na terenie miejsc 
wypoczynkowych ściankę wokół drzewa można wykorzystać jako ławkę, odpowiednio ją dostosowując do odpoczynku podróżnych (rys. 
2c). 
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ZAŁĄCZNIK 3 
 

RYSUNKI 
 
Rys. 1. Wykonywanie wykopów instalacyjnych w obrębie strefy korzeniowej drzew  

(wg [10]) 
 

 

 
 

 
 
a) przekrój ogólny, b) szczegół wykopu, c) wstępna faza zabezpieczenia, wykonywana najlepiej rok przed właściwym wykopem 
 
Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obniżeniu terenu, po wykonaniu wykopów  

(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982) 
 

 
a) pozostawiony ścięty stożek z gruntu, ochraniający korzenie drzewa 
b) ścianka podporowa z kamienia wokół drzewa pozostawionego na skarpie 
c) ścianka oporowa dostosowana do odpoczynku podróżnych przez wykonanie ławki na jej górnej powierzchni 
 
 
Rys. 3. Niecka o łagodnym pochyleniu, dostosowująca drzewo do otaczającego terenu podwyższonego o 0,2 ÷ 0,4 m (wg [10]) 
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Rys. 4. Pień drzewa obsypany na wysokość 0,2 ÷ 0,5 m ze specjalnymi napowietrzającymi warstwami żwirowymi (wg [10]) 
 

 
Rys. 5. Studzienka zabezpieczająca pień drzewa przy podwyższeniu terenu powyżej 0,5 m (wg [10]) 

 

Objaśnienia: 

A – szyb napowietrzający z ażurowym 
przykryciem, 

B – nowy poziom terenu, 

C – żwir, 
D – perforowane rurki drenarskie, 

E – krąg betonowy, 

F – dawny poziom terenu, 
G – metalowa krata, H – ławka 

 

Rys. 6. Przykład ekologicznego zabezpieczenia drzewa z bryłą korzeniową na placu składowym (wg [10]) 

 

(Oprócz wygrodzenia drzewa płotem z 

desek lub żerdzi pokazano z lewej 
sposób składowania materiału, a z 

prawej lokalizację baraku budowy) 
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D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I URZĄDZEŃ OBCYCH 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi w ramach  
zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką, odwozem i utylizacją. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały podane w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2.  Materiały  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 
2. 
 
3.  Sprzęt 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i urządzeń obcych może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez Nadzór 

− spycharki,ładowarki,żurawie samochodowe,samochody ciężarowe,zrywarki,młoty pneumatyczne,piły mechaniczne,frezarki 
nawierzchni,koparki,oskardy, drągi stalowe, łopaty. 

 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  Wykonanie robót 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe elementów ulic 
Warstwy nawierzchni ulic, płyt oraz chodników, wjazdów należy usuwać mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodników z płytek 
chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie 
robót rozbiórkowych. 
Elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wyboru tych 
elementów dokonuje Nadzór w czasie robót rozbiórkowych i uzgadnia miejsce ich wywozu z Wykonawcą. 
Doły powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły 
należy wypełnić warstwami odpowiednim materiałem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić (w miejscach przyszłej trasy zgodnie 
ze STWiORB D. 02.00.00 „Roboty ziemne). 
 
Każdorazowo należy uzgadnić , które z elementów z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu (ZZM, MZUiM,). 
Elemety takie jak złom należy sprzedać  a pozyskaną kwotę przekazać Zamawiającemu.  
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.  Kontrola jakości prac rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagana ogólne” pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawowymi Jednostkami obmiarowymi robót związanych z rozbiórką elementów pasa drogowego   jest: 

− dla nawierzchni jezdni, chodników, , podbudowy - m2 (metr kwadratowy), 

− dla krawężnika, opornika, obrzeża, barier, poręczy, ogrodzeń - m (metr), 

− znaków drogowych, reklam – szt. (sztuka), 

− dla ławy betonowej , nawierzchni betonowej– m3 (metr sześcienny) 

− dla cięcia nawierzchni – mb (metr bieżący) 

− dla robót ziemnych – m3 (metr sześcienny) 

 
8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB 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 STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9 . 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko; 
 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko; 
 
c) dla cięcia nawierzchni : 

− wyznaczenie linii cięcia, 

− mechaniczne cięcie nawierzchni, 
 
d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko; 
 
f) dla rozbiórki barier i poręczy, ogrodzeń: 

− demontaż elementów bariery lub poręczy, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
g) dla rozbiórki znaków drogowych, reklam: 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 

− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 

− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

− opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko; 

− uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

10.  przepisy związane 

• Ustawa z dnia  27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. u. Nr. 62, poz. 627) 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. – O odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. 
poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281.  

 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia. 
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 

D.02.00.01 ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1. Wstęp 
 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
  
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót ziemnych, w ramach budowy zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
  
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB maja zastosowanie przy wykonaniu wykopów na odcinkach wyszczególnionych w 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 
 
1.4.3.  Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu 
lub wykopu. 
 
1.4.4.  Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
1.4.5.  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
1.4.6.  Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty. 
 
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa Robót drogowych. 
 
1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie 
wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych                     z trasą drogową. 
 
1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI




=  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

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

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.4.11.  Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie  z PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń podziemnych 
przed uszkodzeniem i prowadzenia Robót pod nadzorem administratorów tych uzbrojeń. Wykopy kontrolne. 
 
2.  Materiały (grunty) 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2.  Podział gruntów 
  
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt. 2. 
 
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 
 

Lp. Wyszczególnie-
nie 
właściwości 

Jed- 
nostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel nierozpadowy 

− 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 

2 Zawartość 
cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 

 3 

 
 
od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 

 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  

 35 

 
od 25 do 35 

 

 25 

 
2.3.  Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów i przydatne do ponownego wbudowania powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości Robót ziemnych i za zezwoleniem Nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będące nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą 
Nadzoru  wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Nadzór. 
 
Wykonawca powinien nadmiar przydatnego urobku ziemnego oraz grunt nieprzydatny przewieźć na miejsce odkładu wybrane i 
uzgodnione ze stosownymi władzami terenowymi, chyba, że Nadzór zezwolił na inne rozwiązanie. 
 
3.  Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do Robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

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

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

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4.  Transport 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Transport gruntów 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, 
sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do wykopów i wbudowania gruntu (materiału). 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2.  Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica w 
stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać: + 1 cm i -3 cm. 
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Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi 
nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne 

nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
 
5.3.  Odwodnienia pasa Robót ziemnych 
 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar Robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4.  Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych Robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu Robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 
wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa Robót ziemnych. 
 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania Robót ziemnych 
 
6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 
 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami STWiORB określonymi w p-kcie 5 oraz z 
Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
6.2.2.  Sprawdzenie jakości wykonania Robót 
 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania Robót określono w punkcie 6 STWiORB D-02.01.01 „Wykonywanie 
wykopów w gruntach nieskalistych” oraz D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 
 
6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach STWiORB, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie 
spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 STWiORB powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Nadzór może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Obmiar Robót ziemnych 
 
Jednostka obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) wykonanych Robót ziemnych. 
 

8.  Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 



Meritum Projekt  

 
49 

9.  Podstawa płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB D.02.01.01 „Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych” oraz 
D.02.03.01 „Wykonanie nasypów” pkt 9. 
 
10.  Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
 

1. 
 
 
2. 

PN-EN ISO 14688-1  

PN-EN ISO 14688-2  

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis  

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady 

klasyfikowania  

3. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
4. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
6. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia. Terminologia 
 

7. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Pobieranie próbek laboratoryjnych 
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
10
. 
 
11
. 
 
 
 
 
 

BN-77/8931-12 

PN-EN 933-8  

 

PKN-CEN ISO/TS 17892 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskażnika piaskowego  

Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 11: Badanie filtracji przy 

stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym. 

10.2. Inne dokumenty  

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. – O odpadach – Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 

122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281.  

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

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA z dnia 16.06.2014  

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  
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D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPÓW W  GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach nieskalistych, w ramach 
zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach 
nieskalistych w zakresie wyszczególnionym w Dokumentacji Projektowej  oraz przedmiarach robót. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń 
podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych uzbrojeń. 
 
2.  Materiały (grunty) 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w STWiORB 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który w wyniku Robót zostanie usunięty w celu uzyskania przekrojów 
poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
Grunt uzyskany z wykopów Wykonawca powinien wbudować w maksymalnych uzasadnionych ilościach na Terenie Budowy. Nadmiar 
urobku (gruntu) staje się jego własnością. 
 
3.  Sprzęt 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB  D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany 
do Robót ziemnych powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Nadzoru 
 
4.  Transport 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w STWiORB D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 4.  
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz od odległości transportu. Nadmiar gruntu z wykopu należy przewieźć na odkład. Ustalenie miejsca odkładu oraz 
ewentualne opłaty za składowanie gruntu na odkładzie obciąża Wykonawcę.  
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Zasady prowadzenia Robót 
 
Ogólne zasady prowadzenia Robót podano w STWiORB D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5. 
Do wykonania robót należy przystąpić po zakończeniu Robót przygotowawczych objętych STWiORB D.01.00.00 „Roboty 
przygotowawcze”. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, 
wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności     do budowy nasypów były 
odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Nadzoru. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile 
Nadzór dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  
 
5.2.  Odwodnienie wykopów  
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania Robót ziemnych. Wykonanie 
wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W czasie prowadzenia Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wody z wykopu. Spadek poprzeczny  nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i 
2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów  oraz terminów 
wykonania innych Robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu Robót.  
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Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych  w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca 
powinien wykonać urządzenia , które umożliwią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar Robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunt przed nawodnieniem.    
 
5.3.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych Robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych Robót       ziemnych 
 

Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg  
ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KRr1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głęb. od 20 do 50 cm od powierzchni Robót ziemnych 1,00 1,00 0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 
konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni Robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
5.4.  Ruch budowlany 
 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych Robót ziemnych 
jest mniejsza niż 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni Robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę 
Robót ziemnych. 
6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Kontrola wykonania wykopów 
 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi przez Nadzór, w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie w/g wymagań określonych w p-kcie 5.3. 
 
7.  Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 
 
8.  Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D.02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9.  Podstawa płatności 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.01„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie 
i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 

− wywóz z utylizacją, 

− wykonanie przekopów kontrolnych  wraz z zasypaniem, 

− ew. wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− Ew .rekultywację terenu.  
 
10.  Przepisy związane 
 
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01„Roboty ziemne. Wymagania ogólne”          pkt 10. 
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów, w ramach  robót ziemnych dla zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
  
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót ziemnych i obejmują wykonanie nasypów na odcinkach 
wyszczególnionych w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.4 i STWiORB D-
M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały podane w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. i STWiORB D.02.00.01 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, rozbiórek, itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń 
podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych uzbrojeń. 
 
2.  Materiały (grunty) 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne”  pkt 2. 
 
Grunty przydatne do budowy nasypów powinny w maksymalnym stopniu pochodzić z wykopów prowadzonych na Terenie Budowy. 
 
2.2.  Grunty i materiały do nasypów 
 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone  
w PN-S-02205 :1998 zawarte w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów poniżej 
strefy 
przemarza-nia 

 
 
 
 
 
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 żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 

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

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie 
 

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

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste 

oraz inne o wL   35% 

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

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

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

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone 
 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej       
od kapilarności biernej gruntu podłoża 

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

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 
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Na górne 
warstwy  
nasypów    w 
strefie przemar- 
zania 

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

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

zawartości frakcji iłowej 2% 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

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

- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

- o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach  
i miejscach 
zerowych do 
głębo-kości 
przema-rzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

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

 
3.  Sprzęt 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3 i STWiORB 
D.02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-go wpływu na właściwości gruntu 
w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Nadzoru . 
 
4.  transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4 i D.02.00.01. „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz do odległości transportu. 
 
5.  Wykonanie robót 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5   i STWiORB D.02.00.01. „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Ukop i dokop 
 
5.2.1.  Miejsce ukopu lub dokopu 
 
Miejsce ukopu lub dokopu Wykonawca ustali w porozumieniu z Nadzorem. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych 
odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć 
kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej 
stronach. 
 
5.2.2.  Zasady prowadzenia Robót w ukopie i dokopie 
 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu 
do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Nadzór. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być 
dostosowana do zakresu prac. 
Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody.   ile to konieczne, ukop (dokop) należy 
odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Na 
dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według ustaleń z Zamawiającym. 
 
5.3.  Wykonanie nasypów 
 
5.3.1.  Przygotowanie podłoża w obrębie nasypu 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy zakończyć roboty przygotowawcze, określone  w STWiORB D.01.00.00 „Roboty 
przygotowawcze”. 
 
5.3.2.  Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w p-kcie 2. 
 
5.3.3.  Zasady wykonania nasypów 
 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów  
Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w Dokumentacji 
Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez Nadzór 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone 

równomiernie na całej szerokości. 
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b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Nadzór 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej szerokości 
nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o współczynniku 

K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%    1%). Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien 

być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

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

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewsadzinowych, o wskaźniku wodo 

przepuszczalności K10  6 x 10-5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U   5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
właściwościach, Nadzór może wyrazić zgodę  na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub 
popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i 
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

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

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

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

   
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu nasypu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu 
Robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Nadzór, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.3.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z 
powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
warstw. 
 
5.3.4.  Zagęszczenie gruntu 
 
5.3.4.1. Zasady zagęszczania gruntu 
 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego 
rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi (na skarpach – od dołu do góry). 
Wykonawca powinien skontrolować zagęszczeniu gruntów zalegających w strefie podłoża (półek) nasypu, do głębokości 0,5 m od 
powierzchni. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza  niż określona w tablicy 4, Wykonawca powinien dogęścić podłoże 
tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu.  
 

Nasypy                         o 
wysokości, 
m 

Minimalne wartości Is dla: 

autostrad i dróg 
ekspresowych 

kategoria ruchu KR3 -  
KR6 

kategoria ruchu 
KR1 -  KR2 

do 2 1,00 0,97 0,95 

ponad 2 0,97 0,97 0,95 

 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 
zgodnie z PN-02205:1998.   
 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego 
rodzaju gruntu i typu maszyny.  
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5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

a) w gruntach niespoistych 2 % 

b) w gruntach mało i średnio spoistych : +0 %,  −2 % 
 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać  za pomocą oznaczenia wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczanie prowadzi się do czasu uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, 
doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Nadzór nie zezwoli na 
ponowienie zagęszczenia warstwy jak powyżej. 
 
5.4.  Odkłady 
 
5.4.1.  Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie 
wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
 
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram Robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów pozyskiwanych z 

wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie określone w 
Dokumentacji Projektowej, harmonogramie Robót lub przez Nadzór. 
 
5.4.2.  Lokalizacja odkładu 
 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie 
możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. 
Roboty te powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i 
zagęszczania gruntów oraz uzgodnieniami z Nadzorem. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieźć na odkład. 
 
Miejsce odkładu wybrane przez Wykonawcę, musi być zaakceptowane przez Nadzór 
 Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość podnóża 

skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej strony wykopu, 

dla ochrony od wody stokowej, 
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 
d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących wiatrów, w 

odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę 
na jego koszt, według uzgodnień z Nadzorem. 
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie 
uzgodnionym miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.4.3.  Zasady wykonania odkładów 
 
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie skarp, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w STWiORB. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 
to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5 i spadku korony od 2% 
do 5%. 
Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane 
trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne 
przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w STWiORB lub przez Nadzór. 
 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli 
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania 
nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 
 
6.  kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6 i STWiORB D.02.00.01. „Roboty 
ziemne. Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2.  Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 5.2 niniejszej 
STWiORB. W czasie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 
6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
 
6.3.1.  Rodzaje badań i pomiarów 
 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 6 STWiORB 
D.02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz 5.3 niniejszej STWiORB, w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami 
Nadzoru. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia skarpy, 
d) pomiary kształtu skarpy, 
e) odwodnienie nasypu. 
 
6.3.2.  Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej 
do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu 
należy określić następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988, 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988, 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988, 

− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988, 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960, 

− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 
 
6.3.3.  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 
 
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 

warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pkt. 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5.3.3.3 i 5.3.3.4, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
 
6.3.4.  Sprawdzenie zagęszczenia nasypu  
 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 
odkształcenia z wartościami określonymi w tablicy 4.  
Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy  
BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia Robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Nadzór wpisem w Dzienniku Budowy. 
 
6.3.5.  Pomiary kształtu nasypu 
 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę prawidłowości wykonania skarp i korony nasypu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp.  
 
6.4.  Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. niniejszej STWiORB. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
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7.  Obmiar robót 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagana ogólne” pkt 7 i STWiORB D.02.00.01. „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) gruntu wbudowanego w nasyp. 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w m3 jako różnica ogólnej objętości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o 
objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości 
gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w m3 na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub 
poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w m3 na podstawie obmiaru jako różnica objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i 
objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4. 
 
8.  Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8  i STWiORB D.02.00.01 „Roboty ziemne. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
9.  Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9 i STWiORB D.02.00.01 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

− koszt pozyskania gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenia i załadunku na środki transportowe, 

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

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

− odwodnienie terenu Robót, 

− ew. wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB.  
 
10.  Przepisy związane 
 
- Wykaz przepisów związanych podano w STWiORB D-02.00.01 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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D.03.00.00 ODWODNIENIE 

D.03.00.00  DRENAŻ PODŁUŻNY-SĄCZKI 
 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drenu francuskiego , w ramach  robót dla zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu sączka podłużnego zlokalizowanego w pasie 
technicznym  wraz z odprowadzeniem w lokalizacji zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Sączek podłużny - sączek służący do odprowadzenia wody z podłoża gruntowego (sączek głęboki) lub do odwodnienia warstw 
nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony drogi. 

1.4.2. Dren - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w kierunku wylotu drenu. 

1.4.3. Geowłóknina (lub włóknina) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania i igłowania z nieciągłych, 
wysokospolimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym  tworzyw  termoplastycznych:  polietylenowych,  polipropylenowych (m.in. 
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.4. Doły chłonne o wymiarach 1,50x1,50x2,0m wypełnione kruszywem filtracyjnym k8m/dobę 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót zostały podane w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. i STWiORB D.02.00.01 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
 
2.  Materiały 
 
2.1.  Podstawowe  wymagania dotyczące materiałów 
 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem Robót. Nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem Robót z użyciem tych materiałów, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi ważne dokumenty dopuszczające Wyrób 

do stosowania w robotach budowlanych, wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. Wyniki badań 

laboratoryjnych dostarczone przez Wykonawcę powinny dotyczyć wszystkich właściwości określonych w p.2. Materiały, które nie 

spełnią wymagań określonych w p.2 nie zostaną zaaprobowane przez Inżyniera.  

  
2.2.  Rurki drenarskie z  tworzywa sztucznego 
 
 Rury drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221,  tj. być rurami spiralnie 
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. Rurki powinny być 
z PVC-U o średnicy wewnętrznej 125 mm. 
Rury drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób umożliwiający dokładne 
ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i resztek materiału i 
powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny powinny być równomiernie 
rozmieszczone na długości i obwodzie rury. 
Rury drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rur drenarskich należy układać 
płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów. Rury drenarskie zwykłe (typu Z, 
barwy naturalnego PVC) należy chronić przed działaniem sił mechanicznych w temperaturze poniżej 0oC, natomiast rurki o zwiększonej 
odporności na obniżoną temperaturę (typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej -10oC. 
 
Złączki, służące do połączenia rur drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane z polietylenu 
wysokociśnieniowego. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na odkrytych placach należy 
chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych temperatura otoczenia nie może przekraczać 40oC, 
a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca 
się układać je w warstwach nie przekraczających wysokości 5 worków. 
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 2.3.  Geowłóknina 
 
Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz 
temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą szczepnością z gruntem drogowym i spełniającym poniższe wymagania 
wodoprzepuszczalności w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu: 

-przy obciążeniu 20 kPa – kr  170 m/dobę, 

-przy obciążeniu 200 kPa – kr  40 m/dobę, 
 
2.4.  Materiał filtracyjny i podsypka w sączku podłużnym 
 
Jako materiały filtracyjne należy stosować: 

− żwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn większych niż otwory w rurociągu drenarskim, którymi mógłby się do nich dostać. Do 
otworów tych należą szczeliny stykowe między rurkami oraz dziurki i szparki podłużne w rurkach dziurkowanych, 

− piasek gruby o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi więcej niż 50 %, 

− piasek średni o wielkości ziarn do 2 mm, w którym zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,5 mm wynosi nie więcej niż 50 %, lecz 
zawartość ziarn o średnicy większej niż 0,25 mm wynosi więcej niż 50 %. 

Wskaźnik  wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić co najmniej 8 m/dobę,  przy oznaczaniu. 
Żwiry i piaski nie powinny mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3 większej niż  0,2 % masy. 
Podsypkę pod rurki drenarskie należy wykonać z piasku odpowiadającego wymaganiom PN-EN 13242. 
 
2.5.  Przechowywanie materiałów 
 
Rurki drenarskie i geowłókninę należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek 
drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. do 25oC, a powyżej 25oC do wysokości 2 zwojów.  
Rurki drenarskie należy chronić przed działaniem sił mechanicznych, szczególnie w temperaturach ujemnych. Złączki należy 
przechowywać w workach , pudłach kartonowych lub innych pojemnikach w warunkach takich jak rurki. 
Na każdym opakowaniu geowłókniny lub zwoju rurek powinna być etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta 
- oznaczenie 
- datę produkcji 
- wymiary (średnicę) 
Kruszywa należy składować na pryzmach na dobrze utwardzonym placu w warunkach zabezpieczających przez zanieczyszczeniem i 
wymieszaniem z innymi rodzajami kruszyw 
 
3.  Sprzęt 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w STWiORB D-M.00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt używany w robotach powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Roboty można wykonywać ręcznie i mechanicznie. Do kopania rowków można używać małych koparek. 
Rozłożenie rurek drenarskich ułożenie geowłókniny i obsypkę żwirem ze względu na mały zakres i wymaganą dokładność robót 
najlepiej wykonać ręcznie. 
 
4.  Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
Przy przewożeniu rurek należy zabezpieczyć je przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem podczas załadunku i wyładunku  nie 

należy ich rzucać. Szczególną ostrożność należy zachować przy temperaturze 0 C i niższej. 
  
 
5.  Wykonanie robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1.  Wykonanie wykopu pod sączek podłużny 
 
Wykop rowka drenarskiego należy rozpocząć od wylotu  rurki  drenarskiej i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego 
odpływu. 
Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokości co najmniej 1 m, 
licząc od krawędzi wykopu - dla komunikacji; kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego 
stoku naturalnego. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze 
spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. 
Dno rowka należy oczyścić i wyrównać, tak aby nie było zagłębień ułożyć geowłókninę na obwodzie i  podsypkę piaskową pod rurkę 

drenarską. 
 
5.2.  Układanie sączka podłużnego 
 
Układanie sączku zaleca się wykonać niezwłocznie po wykonaniu czynności j.w. dla zmniejszenia niebezpieczeństwa osuwania się 
skarp. Gdy rowkiem płynie woda w dużych ilościach, układanie należy przerwać do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie 
powodującego osuwania skarp. 
Skrajny, ułożony najwyżej otwór rurki należy zasłonić odpowiednią zaślepką (np. kamieniem, kształtką plastykową) w celu 
uniemożliwienia przedostawania się piasku i cząstek gruntu do wnętrza rurki. 
Zasada działania drenu wymaga umożliwienia dopływu do niego wody gruntowej poprzez szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki 
podłużne) w rurkach. 
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gładkimi powierzchniami ich styków, należy łączyć za pomocą specjalnie produkowanych 
złączek. 
Sączki należy wyprowadzić poza korpus drogi włączając do kanalizacji deszczowej lub w teren przyległy np. rowy. W sytuacjach 
szczególnych odprowadzić  do dołów chłonnych. Sączki wyprowadzić w odl. co 50,0 m. 
 



Meritum Projekt  

 
61 

5.3.  Zasypanie sączka podłużnego 
 
 Zasypanie rurociągu należy wykonać materiałem filtracyjnym zgodnie z dokumentacją projektową. Zasypanie powinno być 
wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia geowłókniny i samej rurki drenarskiej zasypkę owinąć geowłókniną na zakład. 
 
6.  kontrola jakości robót 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
6.2.  Kontrola w czasie wykonywania robót 
 
6.2.1. Kontrola materiałów  
 
W czasie robót należy sprawdzać: 
- rurki drenarskie - każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych: średnicy, równomierności 
rozmieszczenia szczelin i długości rurki. 
-geowłókniny pod względem ich właściwości zgodnie z pkt. 2.3., 
- materiał filtracyjny pod względem zgodności jego cech z pkt. 2.4 
 
6.2.2. Kontrola wykonania sączka 
 
 W czasie wykonywania sączka należy kontrolować zgodność z Dokumentacją Projektową jego lokalizację, prawidłowość 
ułożenia geowłókniny, podsypki i rurki drenarskiej oraz zasypki materiałem filtracyjnym. 
Dopuszczalne tolerancje wykonania sączka. 
-Odchylenia wymiarów szerokości rowu  +/- 10 cm 
-pochylenia skarp wykopu   +5% 
- odchylenia osi ułożonego drenażu  +/- 5 cm 
- pochylenia podłużne dna wykopu  
(dopuszczalne odchyłki różnicy wysokości początku i wylotu )+/-10cm 
- spadek podłużny drenu 
  Przy zmniejszeniu spadku – 5% projektowanego spadku 
  Przy zwiększeniu spadku + 10% projektowanego spadku. 
Ponadto należy sprawdzić poprawność wykonania wylotu drenu i przykrycia geowłókniną sączka z odpowiednimi zakładami 
poprzecznymi. 
 
 
7.  Obmiar robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagana ogólne” pkt 7. 
 
7.1.  Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem sączka jest m (metr). 
 Wyloty drenu nie podlegają osobnemu obmiarowi i mieszczą się w jednostce obmiarowej sączka podłużnego. 
 
 
8.  Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8                     
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości materiałów i robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
 
 
9.  Podstawa płatności 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m sączka podłużnego obejmuje: 

− wyznaczenie robót w terenie, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna, 

− ułożenie geowłókniny po obwodzie rowka, 

− rozłożenie podsypki z ubiciem, 

− ułożenie rurek drenarskich z odprowadzeniem, 

− zasypanie warstwami i zagęszczenie zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

− owinięcie sączka geowłókniną za zakład, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10.  Przepisy związane 
 
10.1 Normy 
 
PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym  

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

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

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

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej. 

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

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

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 
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D.04.00.00 PODBUDOWY 

D.04.01.01  KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostaną wykonane w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
  

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu koryta i przygotowaniu podłoża przeznaczonego do 
wykonania między innymi jezdni, poboczy, chodników itp. w zakresie określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w 
STWiORB D-M.00.00.00 - “Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Nadzoru. 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopy, koryta itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń 
podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych uzbrojeń. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Profilowanie koryta 
 
Do wykonania Robót należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie nastawianym lemieszem, walce 
statyczne i wibracyjne oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Nadzór 
Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej jakości Robót, przede wszystkim wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Stosowany sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1  Ogólne zasady dotyczące transportu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
  
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do Robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem dolnych warstw konstrukcji nawierzchni lub ław. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Nadzoruw korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany z wykonaniem 
dolnej warstwy nawierzchni lub ławy. 
 
5.3.  Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do wyznaczenia prawidłowego ukształtowania koryta w planie i w profilu powinny być wcześniej  przygotowane. Paliki 
lub szpilki należy ustawić w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie 
większych  niż co 10m. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są Roboty i do trudności jego 
odspajania. 
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Koryto można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Nadzór  
 
5.4.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Profilowanie podłoża w wykopie i górnej płaszczyźnie korpusu drogowego polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom 
pochylenia podłużnego i poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po wyprofilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były co najmniej 5 cm wyższe niż rzędne projektowane.  
Jeżeli warunek ten nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Nadzór, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania przydatności do 
wbudowania, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Podłoże skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na głębokość co najmniej 15 cm. 
Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez wałowanie.  
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia Is należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badań zagęszczenia, kontrolę należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych.  
Badanie należy przeprowadzić w oparciu o PN-S-02205:1998. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia oraz wskaźnik 
odkształcenia Io będący stosunkiem wartości modułu wtórnego do wartości modułu pierwotnego, stosując zakresy obciążeń podane w 
normie. 
Podłoże można uznać za prawidłowo dogęszczone, jeżeli: 

-  Is ≥ 1,03 lub  Io ≤ 2,20 
przy czym 

ME2  60 MPa – dla gruntów niespoistych 

ME2  45 MPa – dla gruntów spoistych. 
 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 % wartości 
wilgotności optymalnej. 
 
Badania mogą być także wykonane przy użyciu płyty dynamicznej (do wyznaczenia Is i E2).  
 
5.5.  Utrzymanie koryta 
 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu koryta nastąpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystąpi niezwłocznie do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Nadzór 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone koryto uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Nadzór oceni jego stan i ewentualnie poleci wykonanie niezbędnych 
napraw. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2.  Badania w czasie Robót 
 
6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podje poniższa tabela: 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*/ 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

6 Ukształtowanie osi w planie*/ co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

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

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

 
6.2.2. Szerokość koryta 
 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż: + 10 cm i – 5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta 
 
Równość podłużną i poprzeczną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności 
nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją   0,5 %. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać: 
+ 1 cm, - 2 cm. 
 
6.2.6.  Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm. 
 
6.2.7.  Zagęszczenie koryta 
 
Wymagania dotyczące zagęszczenia podano w pkt. 5.4. niniejszej STWiORB. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-EN 1097-5:2001. Tolerancje dla wilgotności podano również w pkt. 5.4. 
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonychw pkt. 6.2. powinny być naprawione 
przez: spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodatnie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
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, STWiORB i wymaganiami Nadzór, jeżeli wszystkie badania i 
pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt.5. i pkt.6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp lub odkład 
- profilowanie dna koryta lub podłoża 
- zagęszczenie 
- utrzymanie koryta lub podłoża 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB. 

 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  

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

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

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

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

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

10.2. Inne dokumenty  

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. Wytyczne wzmacniania podłoża 
gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.  

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, GDDKiA z dnia 16.06.2014  
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D.04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 

 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy 
odsączającej w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  z wykonaniem warstwy odsączającej pod 
nawierzchnią. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami  Nadzór. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.2.  Rodzaje materiałów 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej i odcinającej są kruszyw spełniające warunki wg pkt 2.3. 
 
2.3.  Wymagania dla kruszywa 
 

Do wykonania warstwy odsączającej przewidziano użycie mieszanki niezwiązanej z kruszywa o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/8; 0/11,2; 

0/16; 0/22,4; 0/31  Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 

właściwości i spełniały wymagania z Tabeli 1. Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i 

charakteryzować się równomierną wilgotnością.  

Kruszywa składowe mieszanki powinny odpowiadać wymaganiom wg Tabeli 1, w zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej i obciążenia ruchem. W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi 

spełniać wymagania z Tabeli 1.  

Poniżej przedstawiono wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytworzenia mieszanek niezwiązanych do warstwy 

odsączającej.  

Tabela 1. Wymagania wobec kruszywa do wykonania warstwy odsączającej i odcinającej 

Rozdział  

PN-EN 13285  

Włas ́ciwośc ́  Wymagania  

4.3.1 Uziarnienie 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31 

4.3.1 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF  UF15 
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4.3.2 Minimalna zawartość pyłów LF LFNR 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia zgodnie z WT4:2010 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**, conajmniej 35 

4.5 Mrozoodporność (dotyczy frakcji 8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 

1367-1 

F10 

4.5 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 

35 

4.5 Wodoprzepuszczalność mieszanki po zagęszczeniu do Is=1.0 

współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 

 0,0093 

4.5 Zawartość wody w mieszance zagęszczonej, % (m/m) wilgotności 

optymalnej wg metody Proctora 

70-100  

 

4.5 Inne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych określonych 

w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuje w kruszywach pochodzenia mineralnego. 

Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i 

odpadowych należy badać czy zawartość substancji 

niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych przepisów.  

**) Badanie wskaźnika piaskowego należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 13286-2  

 
2.4.  Składowanie materiałów 
 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej i odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania Robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- równiarek, 
- walców statycznych, 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
- innego sprzętu drobnego. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 4. 
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4.2.  Transport  kruszywa 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady  wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz 
D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwy odsączające i odcinające powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do tej osi lub w inny sposób zaakceptowany przez  Nadzór. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 
 
5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,  z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Przy grubości warstwy odsączajacej powyżej 20 cm, wbudowanie kruszywa należy wykonać dwu-warstwowo. Rozpoczęcie układania 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez  Nadzór warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczne jest rozsegregowanie kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku osi. 
Zagęszczanie warstwami o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca (odcinająca )powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  od: -20 % do +10 % jej wartości. 
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie.  
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
5.4.  Odcinek próbny 
 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy sprzęt użyty do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 
  grubości po zagęszczeniu, 
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego  
  wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy 
odcinającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
 
5.5.  Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie, nie rozjeżdżana. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady  kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
 
6.3.  Badania w czasie Robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odcinającej podaje tabela. 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączajacej i odcinającej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2. Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4. Spadki poprzeczne*/ 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad            i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6. Ukształtowanie osi w planie*/ co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

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

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

8. Zagęszczenie, wilgotność kruszywa w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
600 m2 

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

 
 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż: +10 cm  -5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy 
 
Równość podłużną warstwy odsączającej i odcinającej należy mierzyć 4-metrową łatą,   zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Równość poprzeczną warstwy odcinającej należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej i odcinającej na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją  0,5 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
W przypadku braku profilu podłużnego rzędne wysokościowe góry warstwy Wykonawca wyznacza uwzględniając jej grubość od spodu 
wyprofilowanego koryta lub podłoża z taką samą dokładnością. 
 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o 
więcej niż 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.3.7. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją: +1 cm,  -2 cm. 
Jeżeli warstwa odcinająca, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 
warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez jej spulchnienie na 
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej  odcinającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1,00. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2001.Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją: od -20 % do +10 %. 
 
6.4.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i fizycznych od określonych w p. 6.3, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i  powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej lub odcinającej. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami  Nadzór,  jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej i odcinającej z kruszywa obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- zakup i dostarczenie materiałów oraz rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości  i jakości 

określonej w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB 
- utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  

PN-S-06102:1997   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  Badania geometrycznych 

właściwości kruszyw. 

PN-EN 933-1   Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 13286-2   Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Cześć 2: Metody badań dla ustalonej 

laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczenie aparatem Proctora. 

ISO 565   Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne 

oczek. 

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 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwośc 

PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – cześć 1: Oznaczanie 

mrozoodporności PN-EN 1367-3    

PN-EN 1744-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda 

gotowania.   

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – cześć 1: Analiza chemiczna.   Badania chemicznych właściwości kruszyw – cześć 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

PN-EN 13242   Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

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

10.2. Inne dokumenty  

Warunki techniczne. WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010.  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D.04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA 

 

1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstwy 
mrozoochronnej w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych  z wykonaniem warstwy mrozoochronnej z 
materiału o współczynniku filtracji k>8m/dobę . 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
poleceniami Nadzoru. 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 2. 
 
2.1.  Rodzaje materiałów 
 
Do wykonania warstwy mrozoochronnej należy użyć kruszyw naturalnych bądź sztucznych zgodnych z PN-EN 13042:2004 o 
maksymalnym wymiarze ziarna do 63 mm.  
 
Tabela 1. Wymagane właściwości kruszyw 

Lp.  Parametr Wymagania 

1 Uziarnienie 0/31,5; 0/63 

2 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia 
zgodnie z STWiORB 

3 Maksymalna zawartość pyłów kat. UF  UF15 

4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 lub PN-EN 933-4, kat. nie wyższa niż  
FI35l lub SI40 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5; kat. nie 
niższa niż 

 
CDeklarowana 

6 Odporność kruszywa grubego na rozdrabnianie  wg PN-EN 1097-2; kat. nie wyższa niż  
LA50 

7 Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=1.0 i moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

40 

8 Wrażliwość na mróz, wskaźnik piaskowy /se** co najmniej 35 

9 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6; kat. WA242*** 

10 Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; kat. nie wyższa niż F10 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wg PN-EN 932-3 Deklarowany 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1; akt, nie wyższa niż MLPC0,1 

13 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1  
Wymagana odporność 

14 Rozpad ,żelazawy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 Wymagana odporność 

15 Stałość objętości kruszywa żużlowego stalowniczego wg PN-EN 1744-1; kat. nie wyższa niż  
V5 

*) Jeżeli nasiąkliwość jest większa to należy badać mrozoodporność wg p.10 

 
Dodatkowo mieszanka do wykonania warstwy mrozoochronnej powinna spełniać wymagania: 

• zawartośc zanieczyszczeń obcych – nie więcej niż 0,2 % 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej  
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2.2.  Składowanie kruszywa 
 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mrozoochronnej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
2.3.  Woda 
 
Do zagęszczania warstwy mrozoochronnej o ile zajdzie taka konieczność należy stosować wodę czystą, z wodociągu lub inną 
spełniającą wymagania normy PN-EN 1008:2004 
 
2.4.  Źródła poboru materiałów 
 
Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 14 dni 
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien przedstawi Nadzorowi wyniki badań kruszyw. Wyniki badań laboratoryjnych powinny 
obejmować właściwości określone w pkt. 2.1. 
Kruszywa mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Nadzoru. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
Do ułożenia warstwy mrozoochronnej/technologicznej należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne lub inny sprzęt 
dopuszczony przez Nadzór. 
Do zagęszczenia warstw należy użyć walców gładkich , wibracyjnych i ogumionych oraz innego sprzętu zapewniającego uzyskanie w 
każdym miejscu wymaganego zagęszczenia. 
Sprzęt użyty do robót powinien posiadać akceptację Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt. 4. 
Należycie wymieszane kruszywo o wilgotności optymalnej należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających je przed 
rozsegregowaniem, zanieczyszczeniem i nadmierną zmianą wilgotności. 
Środki transportu powinny być zaakceptowane przez Nadzór. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady  wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże gruntowe pod warstwę mrozoochronną/technologiczną powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.02.00.00 
„Roboty ziemne. Wymagania ogólne” oraz D.04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
Warstwa mrozochronna powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z Dokumentacją Projektową, z 
tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
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5.3.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki,  z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych.  
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości powyżej 25 cm, to  wbudowanie kruszywa 
należy wykonać dwu-warstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Nadzór warstwy 
poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczne jest rozsegregowanie kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej/technologicznej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku osi. Zagęszczanie warstwami o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481:1988. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę mrozoochronną/technologiczną, uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy wg BN-64/8931-02.  
Badanie polega na statycznym obciążaniu warstwy płytą o średnicy 300 mm, stopniowo co 0,05 MPa. Końcowe obciążenie doprowadza 
się do wartości 0,35 MPa. Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2 odpowiadające przyrostowi osiadań w zakresie obciążeń 
jednostkowych od 0,15 do 0,25 MPa, obliczać należy wg wzoru: 
 
E1, E2 = ¾ D (ΔP/ΔS)  [MPa] 
 
gdzie: 
D – średnica płyty (D=300) mm 
ΔP – różnica obciążeń (ΔP = 0,10) MPa 
ΔS – przyrost osiadań odpowiadający różnicy obciążeń, mm 
 
Stosunek wtórnego  i pierwotnego modułu odkształcenia Io = E2/E1 nie powinien przekraczać 2,2, a wartość wtórnego modułu 
odkształcenia powinna wynosić: 
 
- dla warstwy mrozoochronnej E2 ≥ 120 MPa 
 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od: -20 % do +10 % jej wartości. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie.  
W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 
 
5.4.  Odcinek próbny 
 
Przed rozpoczęciem właściwych Robót dla warstwy mrozoochronnej Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w miejscu 
uzgodnionym z Nadzorem  w celu: 
- określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 
  grubości po zagęszczeniu, 
-  określenia rodzaju sprzętu do rozkładania i zagęszczania.  
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić około 500 m2. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy 
mrozoochronnej/technologicznej na budowie. 
 
5.5.  Utrzymanie warstwy 
 
Warstwa mrozoochronna/technologicznej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie. 
Koszt napraw oraz konieczność powtórzenia badań wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady  kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić 
wyniki tych badań Nadzorowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.1 niniejszej STWiORB. 
 
6.3.  Badania w czasie Robót 
 
6.3.1. Badania właściwości kruszywa 
 
Badania właściwości gotowej mieszanki kruszywa przeznaczonego do wbudowania należy prowadzić z częstotliwością nie mniejszą niż 
1 badanie na 1000 m3 wbudowanego kruszywa. Dla każdej badanej partii kruszywa oprócz właściwości z p.2.1 należy dodatkowo 
określić wilgotność optymalną. 
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Częstotliwość badań i pomiarów kontrolnych w czasie budowy warstwy mrozoochronnej/technologicznej powinna być zgodna z tablicą 2 
Tablica 2 

Lp. Wyszczególnienie badań oraz pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Co 10 m w osi podłużnej i wzdłuż obu krawędzi 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

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

8 Zagęszczenie, nośność, wilgotność 
kruszywa 

1 badanie na 600 m2 warstwy lecz nie mniej niż w 3 punktach na dziennej działce 
roboczej 

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

 
Jeżeli wielkość działki roboczej wynikającej z przyjętego przez Wykonawcę etapowania robót jest mniejsza od powierzchni określonych 
powyżej, Wykonawca ma obowiązek wykonać badania dla każdego odcinka podlegającego odbiorowi 
 
 
6.3.2. Wilgotność kruszywa 
 
Wilgotność kruszywa kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. Badania powinny być 
prowadzone z częstotliwością nie mniejszą niż podano w tablicy nr 2. Dopuszczalne różnice od wilgotności optymalnej podano w pkt. 
5.3 niniejszej STWiORB. 
 
6.3.4. Grubość warstwy 
 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu z częstotliwością nie mniejszą niż podano w tablicy 1. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją: +1 cm, -2 cm. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez jej spulchnienie na 
głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

 
6.3.5. Zagęszczenie i nośność warstwy 
 
Badania należy przeprowadzić z częstotliwością podana w tablicy nr 1. 
Wyniki powinny spełniać wymagania podane w pkt. 5.3. 
 
6.4.  Badania i pomiary wykonanej warstwy 
 
6.4.1. Równość warstwy 
 
Równość  warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 dla każdego pasa ruchu. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 
Pomiar 4 metrową łatą i poziomicą. 

Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5 %. 
 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. 
 
6.4.4. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/- 5 cm. 
 
6.4.5    Szerokość warstwy 
 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż: +10 cm  -5 cm. 
 
 
6.5.  Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w niniejszej ST powinny być 
naprawione przez spulchnienie, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia jest 
niedopuszczalne. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronnej. 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Odbioru warstwy dokonuje Nadzór na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór prowadzony jest na 
podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych pomiarów uzupełniających oraz oględzin wykonanej 
warstwy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Nadzór,  jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem  tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy mrozochronnej z kruszywa obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- zakup i dostarczenie materiałów oraz rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości  i jakości 

określonej w Dokumentacji Projektowej i STWiORB, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB 

- utrzymanie warstwy. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
10.1. Normy  

PN-S-06102:1997   Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  Badania geometrycznych 

właściwości kruszyw. 

PN-EN 933-1   Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3   Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 13286-2   Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Cześć 2: Metody badań dla ustalonej 

laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczenie aparatem Proctora. 

ISO 565   Sita kontrolne – Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie – Wymiary nominalne 

oczek. 

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 1097-2   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6   Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwośc 

PN-EN 1367-1   Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – cześć 1: Oznaczanie 

mrozoodporności PN-EN 1367-3    

PN-EN 1744-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda 

gotowania.   

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – cześć 1: Analiza chemiczna.   Badania chemicznych właściwości kruszyw – cześć 3: Przygotowanie 

wyciągów przez wymywanie kruszyw 

PN-EN 13242   Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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10.2. Inne dokumenty  

Warunki techniczne. WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010.  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D.04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB  
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB  
 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie oczyszczenia i skropienia 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulic zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonać przed ułożeniem każdej następnej warstwy nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, czyli: 
- na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
- na warstwach bitumicznych (podbudowa, wiążąca,) 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny, o ile nie 
ustalono inaczej. Emulsją asfaltową jest także emulsja, w której zdyspergowana faza może zawierać upłynniacz, dodawany w celu 
łatwiejszego zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki użytkowej emulsji. 
 
1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa - jest to emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
 
1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami - jest to emulsja, w której asfalt jest mody-fikowany polimerami albo jest to 
emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 
 
1.4.4. Asfalt drogowy - jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, używanych do nawierzchni drogowych. W Europie 
najczęściej używane rodzaje asfaltów drogowych są definiowane penetracją o maksymalnej wartości 900x0,1 mm, oznaczaną w 

temperaturze 25C. 
 
1.4.5. Asfalt modyfikowany -jest to asfalt, którego właściwości reologiczne zostały zmodyfikowane  
w procesie produkcji w wyniku użycia środków modyfikujących. Środkiem modyfikującym może być w szczególności: kauczuk naturalny, 
syntetyczne polimery, siarka i niektóre związki metalo-rganiczne, z wyjątkiem katalizatorów utleniania takich, jak: chlorek żelaza, kwas 
fosforowy i pięciotlenek fosforu. Włókna i proszki nieorganiczne nie są modyfikatorami asfaltu. 
 
1.4.6. Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) – jest to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowa-dzona przez producenta w celu 
wykazania, że produkcja jest zgodna ze Wstępnym badaniem typu. Wszystkie elementy, wymagania i przedsięwzięte środki przyjęte 
przez producenta należy systema-ycznie dokumentować w formie zapisów i procedur. Dokumentacja systemu kontroli produkcji 
gwarantuje zapewnienie jakości i umożliwia kontrolę wymaganych parametrów wyrobu oraz efektywne prowadzenie systemu kontroli 
produkcji. ZKP obejmuje kontrolę i badania: wyposażenia, surowców, procesów produkcyjnych oraz wyrobu końcowego. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi i określe-niami podanymi w SSTWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

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

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

2.1. Kationowe emulsje asfaltowe 
 

− Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczane do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 1. 

− Tablica 1.   Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw nawierzchni 
TBR  –  oznacza: „do zadeklarowania” (ang. To Be Reported); przyporządkowanie właściwości tej klasie powoduje, że producent 
może dostarczyć odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednak nie jest do tego zobowiązany. 
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2.2. Składowanie lepiszczy 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem i zaleceniami 
producenta. 

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

3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 
- szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością odpylania), 
- sprężarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne, 
- przy znacznym zanieczyszczeniu nawierzchni należy stosować samochody wyposażone w ciśnieniowe dozowanie wody oraz 
odpylanie zanieczyszczenia 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 
sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości 
poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego  
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % w stosunku do ilości założonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.  
Sprzęt użyty przez Wykonawcę do skrapiania winien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

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

4.1. Transport lepiszczy 
 
Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników 
stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne 
warunki transporto-wania lepiszczy wymagają akceptacji Inżyniera. 

4.2. Transport wody 
 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Właściwości 
Metoda badania 
wg normy 

Jednostka 
C60B3 ZM 
C60B4 ZM 

C60B5 ZM 

1. Indeks rozpadu PN-EN-13075-1 - 3 lub 4 
50-100 lub 
70-130 

5 120-180 

2. Zawartość lepiszcza PN-EN-1428 %(m/m) 5 58-62 a)
 5 58-62 a) 

3. Czas wypływu dla Φ 2 mm w 40 oC PN-EN-12846 s 1 TBR b) 1 TBR b) 

4. Pozostałość na sicie 0,5 mm PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

5. Trwałość po 7 dniach magazynowania PN-EN-1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

6. Sedymentacja PN-EN-12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

7. Adhezja c) PN-EN-13614 % pokrycia 
powierzchni 

1 TBR 1 TBR 

8. WT-3 załącznik2 2 ≥75 2 ≥75 

9. PH emulsji PN-EN-12850  - ≥3,5 d) - ≥3,5 d) 

10. 
Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodnie  
z PN-EN 13074 

11. Penetracja w 25 oc. PN-EN-1426 0,1 mm 3 ≤100e) 3 ≤100 e) 

a) Emulsję można rozcieńczać z wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m). 
b) Nie dotyczy  emulsji rozcieńczanych wodą na  budowie. 
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem. 
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne. 
e) Do skropienia podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia 

kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1.  Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby 
wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.  
Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na 
terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym powietrzem. 
Jeżeli w ocenie Inżyniera nawierzchnia nie jest doprowadzona do należytego oczyszczenia oraz w przypadku, kiedy występuje znaczne 
zabrudzenie nawierzchni należy stosować samochody wyposażone w ciśnieniowe dozowanie wody oraz odpylanie zanieczyszczenia. 

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
 
Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna być sucha. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi 
próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i 
stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Inżyniera. 
 
Skropienie należy wykonać równomierną warstwą, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu węża z dyszą rozpryskową. 
Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowaniu wody. 
Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, do czasu położenia następnej warstwy bitumicznej nawierzchni. 
 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji w warstwę i 
odparowania z niej wody.W zależności od rodzaju zastosowanej emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed 
uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
 
Tablica 2.  Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
 

Układana warstwa Podłoże Zużycie (kg/m2) 

Warstwa wyrównawcza z bet. 
asfaltowego 

 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 

 

Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC lub AC WMS 

 

Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC lub SMA 

Nawierzchnia asfaltowa po 
frezowaniu 

 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

 

Podbudowa asfaltowa 

 

 

Warstwa wiążąca asfaltowa 

od 0,2  do  0,5 

 

 

od 0,5  do  0,7 

 

 

od 0,3  do  0,5 

 

 

od 0,1  do  0,3 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.1. Sprawdzenie jakości lepiszcza 
 
Ocena jakości lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na sprawdzeniu zgodności jego cech z 
Aprobatą Techniczną lub deklaracją producenta. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy lepiszcza lepkość wg PN-
77/C-04014. 

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia 
 
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej  czynności. 

6.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia 
 
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1:2005 „Powierzchniowe utrwalenie . Metody 
badań . Częsć 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa”. Miejsce pobrania próbek powinno znajdować się co najmniej 
30m od miejsca, w którym rozpoczęto skropienie. 
Oznaczenie dokładności dozowania emulsji zgodnie z normą PN-EN 12272-1 pkt.6. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia powierzchni warstw konstrukcyjnych i skropienia powierzchni warstw 
niebitumicznych i bitumicznych emulsją asfaltową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikających  określonych w SSTWiORB D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawcę w odniesieniu do jakości 
materiałów i wykonanych robót według wymagań określonych w niniejszej SSTWiORB. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SSTWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
sprawdzenia wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2  wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje : 
-  przygotowanie robót, ich oznakowanie i jego utrzymanie, 
-  mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 
-  ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
-  zakup i dostarczenie emulsji asfaltowej, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 
-  skropienie warstwy emulsją w ilości określonej w SSTWiORB i uzgodnionej z Inżynierem, 
-  pokrycie emulsją powierzchni bocznych krawężników do wysokości układanych warstw, 
-  przeprowadzenie badań emulsji i sprawdzenie ilości skropienia. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

10.1 Normy 
 
-  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Ocena organoleptyczna. 
- PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda 

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

podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie. 
- PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 

wypływowym. 
- PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych. 
- PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie. 
- PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym. 
- PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w 

wodzie – Metoda z kruszywem.  
- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asflatowych.  

10.2. Inne dokumenty 

Wymagania Techniczne WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016. 

Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych — Zeszyt Nr 
66, IBDiM Warszawa 2004 r. 
Ustawa z dnia 27-04-2001 - O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z późniejszymi zmianami 
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D.04.03.01 a POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.   Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z połączeniem międzywarstwowym 
emulsją asfaltową warstw nawierzchni drogowej, która zostanie wykonana w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem połączeń 
międzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy podbudowy znajdujących się w ciągu drogi. 
 Połączenia międzywarstwowe mają zadanie powiązania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest konieczne ze względu 
na nośność (przenoszenie obciążeń na podłoże) oraz zapobieganie sfalowaniu, koleinowaniu a także łuszczeniu się nawierzchni. 
 Połączenia międzywarstwowe wykonuje się z zasady przez skropienie emulsją asfaltową. 
 W OST podano wymagania, dotyczące połączeń międzywarstwowych układanych warstw asfaltowych z betonu asfaltowego, 
asfaltu porowatego, mieszanek SMA i BBTM na warstwach asfaltowych oraz podbudowach z kruszyw. 

Można odstąpić od wykonania skropienia w następujących przypadkach: 
– przy rozkładaniu dwóch warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym nie wykonuje się skropienia lepiszczem (tzw. 

połączenie gorące na gorące – technologia asfaltowych warstw kompaktowych), 
– nie stosuje się skropienia przed ułożeniem mieszanki asfaltu lanego, chyba że technologia w sposób jednoznaczny tego wymaga 

lub z przyczyn technologicznych jest to zalecane. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który może składać się z jednej lub wielu warstw 
układanych w pojedynczej operacji. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

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

1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni przenoszący obciążenia na warstwę podłoża, który może być ułożony w 
jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego. 

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

1.4.8. Mieszanka SMA – mieszanka mastyksowo-grysowa, będąca mieszanką mineralno-asfaltową, składająca się z grubego łamanego 
kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, związanego zaprawą mastyksową. 
1.4.9. Mieszanka SMA LA – mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego łamanego kruszywa o nieciągłym uziarnieniu, 
związanego zaprawą mastyksową, o zwiększonej zawartości wolnej przestrzeni w celu polepszenia zdolności tłumienia hałasu na styku 
opona – nawierzchnia asfaltowa. 

1.4.10. Mieszanka BBTM – beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw grubości od 20 do 30 mm, w którym kruszywo ma nieciągłe 
uziarnienie i tworzy połączenia ziarno do ziarna, co zapewnia uzyskanie otwartej tekstury. 

1.4.11. Asfalt lany – mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której objętość wypełniacza i 
lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni w kruszywie. 

1.4.12. Asfalt porowaty –  mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo dużej zawartości połączonych wolnych przestrzeni, które 
umożliwiają przepływ wody i powietrza, co zapewnia właściwości drenażowe i zmniejszające hałas. 

1.4.13.  Emulsja asfaltowa – emulsja będąca zawiesiną asfaltu w wodzie, w której fazą zdyspergowaną (rozproszoną) jest asfalt, a fazą 
ciągłą jest woda lub roztwór wodny. 

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

1.4.15. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – emulsja, w której asfalt jest modyfikowany polimerami albo jest to emulsja 
modyfikowana lateksem kationowym. 

1.4.16. Połączenie międzywarstwowe – związanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni i podbudowy  z kruszyw przez 
skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w celu zwiększenia wytrzymałości zespołu warstw (dolnej i górnej) i uniemożliwienia 
penetracji wody między warstwami. 

1.4.17. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał (kruszywa naturalne, sztuczne, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw), który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
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1.4.18. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka z kruszywa naturalnego, sztucznego, z recyklingu lub ich mieszanina 
oraz spoiwa hydraulicznego, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych. 

1.4.19. Kategoria ruchu (KR1-KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” [24]. 

1.4.20. Symbole i skróty 

AC - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete) 
BBTM - beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw (franc. Béton bitumineux trés mince) 
MA - asfalt lany (ang. Mastic Asphalt) 
mma - mieszanka mineralno asfaltowa 
PA - asfalt porowaty (ang. Porous Asphalt) 
pH - wykładnik stężenia jonów wodorowych 
SMA - mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt) 
WMS - wysoki moduł sztywności 
%(m/m) - ułamek masowy wyrażony w procentach 

1.4.21. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Rodzaje materiałów do wykonania połączenia międzywarstwowego 

 Do wykonania połączenia międzywarstwowego mogą być stosowane następujące materiały: 
a) kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane, 
b) kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami, 
c) kruszywo (grysy) do posypania emulsji. 

Należy stosować emulsje wg aktualnego wydania Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808 [21]. 
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], należy stosować 

emulsje oznaczone kodem ZM.  

2.2.3. Kationowe emulsje asfaltowe 

2.2.3.1. Rodzaje i właściwości kationowych emulsji asfaltowych  

W emulsjach kationowych cząstki w emulsji jonowej mają dodatnią polarność wg PN-EN 1430 [8]. 
 Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiadać wymaganiom Załącznika krajowego NA (normatywnego) [22] do normy 
PN-EN 13808 [21], w którym umieszczono następujące trzy krajowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw asfaltowych 
nawierzchni: 

1) C60B3 ZM, 

2) C60BP3 ZM, 

3) C60B10 ZM/R. 
 Pełne nazwy i zastosowanie powyższych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowych wg Załącznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21] 

 
Lp. 

Oznaczenie 
kodowe emulsji 

 
Pełna nazwa emulsji Zalecane zastosowanie 

1 C60B3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, 
wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie indeksu 
rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni 

Do złączania warstw 
asfaltowych, wyko-nanych z 
asfaltów niemodyfikowanych 
na drogach obciążonych 
ruchem od KR1 do KR7 

2 C60BP3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, 
wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, o 
klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Do złączania wszystkich 
warstw asfaltowych na 
drogach obciążonych ruchem 
od KR1 do KR7 

3 C60B10 ZM/R Kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, 
wyprodukowana z asfaltu drogowego, o klasie indeksu 
rozpadu 10, przeznaczona do recyklingu nawierzchni oraz 
do złączania warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Do recyklingu nawierzchni 
obciążonych ruchem od KR1 
do KR7 oraz do złączania 
wszystkich rodzajów warstw 
z wyłączeniem warstw 
asfaltowych wykonanych z 
asfaltów modyfikowanych, 
wbudowywanych na drogach 
obciążonych ruchem od KR1 
do KR7  
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 Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykonania połączeń międzywarstwowych powinny spełniać wymagania 
określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych do wykonania połączeń międzywarstwowych wg Załącznika krajowego 
NA [22] do PN-EN 13808 [21] 

Lp. Właściwość Metoda badania 
Jednos-

tka 

Wymagania dotyczące emulsji (klasa) b 

C60B3 ZM C60BP3 ZM C60B10 ZM/R 

1. Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428[6] % (m/m) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 58 do 62(6) 

2. Indeks rozpadu PN-EN 13075-
1[16] 

g/100 g 70-155 (3) 70-155 (3) NRa (0) 

3. Pozostałość na 
sicie 

PN-EN 1429[7] % (m/m) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3) 

4. Czas wypływu Ø 
2 mm przy 40°C 

PN-EN 12846-
1[12] 

S 15-70 (3) 15-70 (3) 15-70 (3) 

5. Przyczep-ność 
do kruszywa 
referencyjnego 

PN-EN 
13614[19] 

(badanie na 
kruszywie 

bazaltowym) 

%  
po-

wierzch-ni 

NRa (0) NRa (0) ≥75 (2) 

6. Pozostałość na 
sicie po 7 dniach 
magazynowania, 
sito 0,5 mm 

PN-EN 1429[7] % (m/m) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3) ≤0,2 (3) 

Asfalt odzyskany i 
stabilizowany 

PN-EN 13074-
1[14] i PN-EN 
13074-2[15] 

- 

7. Penetracja w 
25°C asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 1426[4] 0,1 mm ≤100 (3) ≤100 (3) ≤100 (3) 

8. Temperatura 
mięknienia 
asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 1427[5] °C ≥43 (6) ≥46 (5) ≥43 (6) 

9. Energia kohezji PN-EN 13589 
[18]i PN-EN 
13703[20] 

J/cm2 NRa (0) Wartość 
deklarowana 

NRa (0) 

10. Nawrót 
sprężysty w 
25°C 

PN-EN 
13398[17] 

% NRa (0) ≥ 50 (5) NRa (0) 

a NR – No Requirements (brak wymagań) 
b Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymagania liczbowego 

2.2.3.2. Składowanie emulsji asfaltowej 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od 
dna. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta w celu zachowania ich 
jakości. 

2.2.4. Grysy do posypania emulsji 

 Do posypania emulsji asfaltowej, którą spryskano podbudowę z gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym 
(patrz tab. 5 i 6) należy stosować kruszywo (grysy) 2/5 mm w celu uzyskania membrany poprawiającej połączenie międzywarstwowe 
oraz zmniejszające ryzyko spękań odbitych. Kruszywo powinno spełniać wymagania dla kruszyw warstwy ścieralnej na drodze. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

– szczotki mechaniczne, 
– sprężarki, 
– zbiorniki z wodą, 
– szczotki ręczne, 

b) sprzęt do skrapiania emulsją asfaltową warstw nawierzchni 
Należy używać skrapiarki wyposażonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie 

następujących parametrów: 
– temperatury rozkładanego lepiszcza, 
– ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
– obrotów pompy dozującej emulsję, 
– prędkości poruszania się skrapiarki, 
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– wysokości i długości kolektora, 
– ilości dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapiarka powinna zapewnić  rozkładanie emulsji z tolerancją ± 10% od ilości 

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

lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki (kopię protokołu kalibracji skrapiarki – 

równomierności skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonej prędkości przejazdu.) Skrapiarka, dla której nie wykonano kalibracji nie 
może zostać dopuszczona do wykonania skropienia. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu 
emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
– roboty przygotowawcze,  
– oczyszczenie warstwy przed skropieniem, 
– odcinek próbny, 
– skropienie warstw nawierzchni, 
– roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 

− ustalić lokalizację terenu robót, 

− przeprowadzić szczegółowe  wytyczenie robót, 

− usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

− wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

− zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem 

5.4.1. Przygotowanie podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota, kurzu, plam oleju 
itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem i ew. absorbentów. W miejscach trudno dostępnych 
należy używać szczotek ręcznych. Na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwę nawierzchni można 
oczyścić przy użyciu sprężonego powietrza. 

Przy używaniu szczotek mechanicznych należy zwrócić uwagę, aby nie została uszkodzona warstwa błonki asfaltowej na 
powierzchni ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podłoża olejami, paliwem lub 
chemikaliami należy użyć specjalnych absorbentów do zebrania zanieczyszczeń, a następnie zmyć powierzchnie wodą pod ciśnieniem 

5.4.2. Przygotowanie podłoża z mieszanki mineralnej niezwiązanej i związanej hydraulicznie 

Powierzchnia podłoża musi być oczyszczona z wszelkiego obcego materiału innego niż mieszanka mineralna, z której została 
wykonana warstwa. 

W przypadku podbudowy bardzo suchej, bezpośrednio przed wykonanie skropienia emulsją asfaltową podłoże należy zwilżyć 
wodą, tak aby powierzchnię podłoża doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i bez zjawiska nasączania 
warstwy wodą. 

W przypadku skrapiania warstwy niezwiązanej nasiąkniętej wodą po opadach atmosferycznych należy opóźnić skropienie do 
momentu częściowego przesuszenia powierzchniowego warstwy (do stanu matowo-wilgotnego). 

5.4.3. Przygotowanie podłoża na obiektach inżynierskich 

W przypadku podłoża, które stanowi izolacja przeciwwodna na obiektach mostowych, należy postępować wg wskazań 
producenta izolacji lub zapisów normach lub aprobatach technicznych. 

5.5. Warunki wykonywania robót 

 Temperatura podłoża w czasie skrapiania emulsją asfaltową powinna wynosić co najmniej +5°C. Nie dopuszcza się 
wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych,  bezpośrednio po nich lub tuż przed spodziewanymi opadami. Czasookres 
skropienia należy tak zaplanować, aby nie wystąpiły opady atmosferyczne wcześniej niż po całkowitym rozpadzie emulsji. 
 Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltowych 
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Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C) 

1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85 

2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85 

5.6. Odcinek próbny 

 Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 
Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

1) stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt do skropienia emulsją asfaltową, 

2) określenia poprawności dozowania emulsji. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie będą stosowane do wykonania 

skropienia warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna być uzgodniona z Inżynierem. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wyników prób na odcinku próbnym przez 

Inżyniera. 

5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsją asfaltową 

5.7.1. Zastosowanie emulsji asfaltowej   

Rodzaj zastosowanej emulsji powinien być dostosowany do rodzaju łączonych materiałów zgodnie z tablicą 1, z zastrzeżeniami:. 
a) Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami stosuje się zwłaszcza pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco oraz do 

łączenia geosyntetyków z warstwami asfaltowymi nawierzchni. 
b) W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z warstwy niezwiązanej lub warstwy związanej hydraulicznie 

należy użyć emulsję o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropienia podłoża zawierającego spoiwo hydrauliczne – emulsję o 
pH większym niż 4. 

c) Na podbudowie z chudego betonu i podbudowie związanej spoiwem hydraulicznym w przypadku tworzenia membrany 
poprawiającej połączenie oraz przeciwdziałającej spękaniom odbitym (przeciwspękaniowej) stosuje się powtórne skropienie 
emulsją z asfaltu modyfikowanego, którą posypuje się kruszywem (grysem) 2/5 mm. 

d) Skropienia lepiszczem nie należy stosować na izolacji przeciwwodnej obiektów inżynierskich oraz na podłożu pod asfalt lany. W 
wypadku podłoża z izolacji przeciwwodnej należy postępować według wskazań producenta lub zapisów w normach. 

 Jeśli w dokumentacji projektowej  lub ST nie określono rodzaju stosowanej emulsji asfaltowej, to jej rodzaj należy przyjąć 
według ogólnych ustaleń jak powyżej oraz zaleceń podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzaju emulsji przez Inżyniera. 

Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe do połączeń międzywarstwowych 

Lp. Rodzaj połączenia międzywarstwowego 
Emulsja asfaltowa 

1 Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tłuczniowej  
i na podbudowie z kruszywa niezwiązanego C60B10 ZM/R 

2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltowej o chropawej powierzchni 
1) 

 
3 

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i podbudowie z 
gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym (do sklejenia warstw) 

 
C60B10 ZM/R2) 

 
4 

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudego betonu i podbudowie z 
gruntu lub kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym (do stworzenia 
membrany poprawiającej połączenie i przeciwspękaniowej) 

 
C60BP3 ZM3) 

5 Warstwa wiążąca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej C60B3 ZM4) 

6 Warstwa wiążąca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM 

7 Warstwa ścieralna z AC na warstwie wiążącej asfaltowej C60B3 ZM4) 

8 Warstwa ścieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie wiążącej asfaltowej 
C60BP3 ZM 

1) Rodzaj emulsji należy przyjąć w zależności od stanu nawierzchni, np. przy dużym braku lepiszcza startego przez koła 
pojazdów i znacznym stopniu porowatości nawierzchni – C60B10 ZM/R, przy dość dużej szczelności nawierzchni – 
C60B3 ZM, w celu zapewnienia większej wytrzymałości połączeniu międzywarstwowemu – C60BP3 ZM 

2)   Zalecana emulsja o pH > 4 
3)   Emulsja posypana grysem 2/5 mm 
4) Można rozważyć stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskania większej wytrzymałości na ścinanie w połączeniu 

międzywarstwowym 

  

5.7.2. Określenie ilości skropienia emulsją 

5.7.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 5. 
Kontrolę  ilości skropienia emulsją należy wykonać według PN-EN 12272-1 [10]. 

Tablica 5. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia emulsją asfaltową podłoża z mieszanki 
mineralno-asfaltowej [kg/m2] (uwaga- przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu 60%, wg Załącznika krajowego 
NA [22] do normy PN-EN 13808 [21], rodzaje C60B3 ZM, C60BP3ZM) 

Podłoże pod układaną warstwę asfaltową Układana warstwa 

Rodzaj cecha Podbudowa asfaltowa wiążąca 
Ścieralna z SMA lub z 

AC 

Dla dróg kategorii ruchu od KR3 do KR7 – rodzaj emulsji C60BP3 ZM* 

Warstwa podbudowy 
asfaltowej 

Nowo wykonana 0,2÷0,4 0,3÷0,5 X 

Frezowana 0,3÷0,5 0,3÷0,5 X 
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Porowata lub w złym 
stanie 

0,3÷0,6 0,3÷0,7 X 

Warstwa wiążąca Nowo wykonana - X 0,2÷0,4 

frezowana - 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w złym 
stanie 

- 0,3÷0,7 0,3÷0,5 

Stara nawierzchnia 
asfaltowa 

frezowana 0,3÷0,5 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w złym 
stanie 

0,3÷0,6 0,3÷0,7 - 

 
 
 

Dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR2 – rodzaj emulsji C60B3ZM 

Warstwa podbudowy 
asfaltowej lub stara 
nawierzchnia 
asfaltowa 

Nowo wykonana 
podbudowa lub stara 
nawierzchnia 
szczelna 

0,2÷0,4 0,3÷0,5 0,2÷0,4 

Frezowana 0,3÷0,5 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w złym 
stanie 

0,3÷0,6 0,3÷0,7 0,3÷0,5 

Warstwa wiążąca Nowo wykonana - X 0,2÷0,4 

Frezowana - 0,3÷0,5 0,3÷0,5 

Porowata lub w złym 
stanie 

- 0,3÷0,6 0,3÷0,5 

*do złączenia dwóch warstw asfaltowych, gdy obydwie warstwy wykonane są z zastosowaniem asfaltów niemodyfikowanych dopuszcza 
się zastosowanie emulsji C60B3 ZM 

Uwaga: w celu określenia ilości pozostałego lepiszcza asfaltowego, należy ilość emulsji asfaltowej podaną w tablicy pomnożyć przez 
0,6 
Objaśnienia: 

„X” – nie dotyczy  
„-” – rozwiązanie nie występuje 

Pod warstwę ścieralną wykonywaną z mieszanki typu: 
– BBTM (wg STWIORB D- 05.03.24a [2]) należy stosować ilość skropienia odpowiadającą górnej granicy wg tablicy 5,  jak 

dla mieszanki typu SMA, AC, 
– PA (asfalt porowaty) należy wykonać specjalne skropienie w sposób opisany w STWIORB D-05.03.12a [3], 
– SMA LA należy wykonać specjalne skropienie kationową emulsją modyfikowaną 60% szybkorozpadową w ilości 0,4-0,5 kg/m2 w 

przypadku zawartości wolnych przestrzeni w niżej leżącej warstwie 5-7%. Niższe lub wyższe od  wymienionego przedziału 
zawartości wolnych przestrzeni wymagają zadozowania zmniejszonej lub zwiększonej ilości emulsji.  

Optymalną ilość emulsji asfaltowej do skropienia należy ustalić na odcinku próbnym układania mieszanki mineralno-
asfaltowej. Ocenę należy dokonać na podstawie wytrzymałości na ścinanie, wymagania wg tablicy 8. W uzasadnionych przypadkach 
(brak szczepności), zakresy dozowania podane w tablicy 5 mogą zostać rozszerzone. 

5.7.2.2. Skropienie warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie 

W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie po okresie długotrwałych opadów 
deszczu, Inżynier dopuszcza powierzchnię, która ma być skrapiana i charakteryzuje się odpowiednią wilgotnością (patrz pkt.5.4.2). Jeśli 
poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt duży, należy wstrzymać się ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzchni warstwy. 

Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 6. Kontrolę ilości lepiszcza w trakcie skrapiania 
należy dokonać wg PN-EN 12272-1 [10]. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% w stosunku do ilości 
założonej.  

Tablica 6. Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża  z mieszanki niezwiązanej i związanej hydraulicznie [kg/m2] 
(uwaga – przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu równej 60% wg Załącznika krajowego NA [22] do PN-EN 
13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R) 

Rodzaj podłoża 
Emulsja asfaltowa 

Ilość Rodzaj 

Warstwa podbudowy z mieszanki 
niezwiązanej 

0,5÷0,7 C60B10 ZM/R 

Warstwa podbudowy z mieszanki 
związanej spoiwem hydraulicznym 

0,3÷0,7 C60B10 ZM/R 
Zalecane pH≥3,5 

 

5.7.3. Wykonanie skropienia emulsją 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do skropienia, przy użyciu 
skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciągnionych – wyposażonych w rampy spryskujące oraz automatyczne systemy kontroli 
wydatku skropienia. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. przy ściekach ulicznych) oraz przy 
urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających (np. studzienki, krawężniki). W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

W wypadku dużej ilości pozostałej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m2, może być konieczne wykonanie skropienia w kilku 
warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu kałuż lepiszcza. 

Przed rozpoczęciem skrapiania należy strefy przyległe do skrapianych powierzchni jak np.: krawężniki, ścieki, wpusty itp. 
odpowiednio osłonić, zabezpieczając przed zabrudzeniem lub zalaniem emulsją. 

Podłoże powinno być skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed układaniem następnej warstwy asfaltowej w celu 
rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowani wody. O rozpadzie emulsji świadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z 
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brązowej na czarny. Przed wykonaniem następnego zabiegu  technologicznego należy odczekać minimum 30 minut od momentu 
zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny. 

Skropioną warstwę Wykonawca powinien wyłączyć z ruchu publicznego i technologicznego przez zmianę organizacji ruchu 
lub  odpowiednią ochronę skropienia przez pokrycie specjalną warstwą osłonową. 

5.8. Ochrona wykonanego skropienia 

Wykonanie warstwy ochronnej emulsji przez dodatkowe skropienie z użyciem mleczka wapiennego należy stosować dla dróg 
o kategorii KR 4-7. Skropienie mleczkiem wapiennym wykonuje się dopiero wtedy, gdy nastąpi rozpad emulsji i odparuje woda. 

Stężenie roztworu roboczego mleczka wapiennego należy przygotować tak, by w 100 g próbki zawartość wodorotlenku 
wapnia wyrażona w gramach, a otrzymana przez wysuszenie próbki w suszarce w temp. 110±5°C do stałej masy (jednak nie dłużej niż 
5 godz.) była: 
– nie mniejsza niż 16,0% i nie większa niż 28,0% - do skropienia podbudowy z mieszanki niezwiązanej lub związanej hydraulicznie, 
– nie mniejsza niż 9,0 % i nie większa niż 16,0% - do skropienia warstw mineralno-asfaltowych. 

Dozowana na nawierzchnię dawka roztworu mleczka wapiennego powinna zawierać się w przedziale 250 g/m2 ± 20 g. 
Dalsze prace budowlane na zabezpieczonej nawierzchni można prowadzić po odparowaniu wody z zaaplikowanego roztworu 

mleczka wapiennego wg oceny wizualnej (powstanie suchego filmu wodorotlenku wapnia na powierzchni). 
Ze względu na osiadanie wodorotlenku wapnia na dnie zbiornika skrapiarki lub opryskiwacza, urządzenia te powinny być 

wyposażone w system obiegu zamkniętego lub mieszadło obrotowe. Jeśli producent mieszaniny gwarantuje  jednorodność w 
określonym czasie, mieszadło nie jest wymagane. Mleczko wapienne należy przechowywać w odpowiednich zbiornikach 
homogenizacyjnych z zastosowaniem mechanizmów zabezpieczających. Produkt nie może być przechowywany ani transportowany w 
pojemnikach aluminiowych oraz przechowywany w temperaturach poniżej 5°C.  
 Warstwa skropiona emulsją asfaltową, przed ułożeniem na niej warstwy asfaltowej, powinna być pozostawiona na czas 
niezbędny do umożliwienia odparowania wody: 
– 8 h w wypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2, 
– 1 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
– 0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami  Inżyniera, 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 zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

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

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 7.   

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Czystość podłoża (sprawdzona wizualnie) Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Sprawdzenie jednorodności skropienia 2000 ÷ 3000 m2   1) Wg pktu 5.7.2 2) 

5 
Wytrzymałość na ścinanie połączenia między 
warstwami 

1 próbka na 15000 
m2 wykonanej 
nawierzchni 

Wg tab. 8 3) 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Według punktu 5.8 

 
1) Częstotliwość badań: raz na 2000 m2 przy wielkości powierzchni do skropienia do          6000 m2 i raz na 3000 m2 przy wielkości 

powierzchni do skropienia powyżej 6000 m2. 
2)  Dopuszczalne odchylenia ilości dozowanej emulsji na 1 m2: ± 10%. Dopuszczalne odchylenia szerokości dozowanej warstwy emulsji: 

± 10 cm. 
3)  Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg o kategorii ruchu KR3 ÷ KR7. Częstość 

pobierania próbek powinna wynosić: 1 próbka na 15000 m2 wykonanej nawierzchni. 

Wytrzymałość na ścinanie wszystkich połączeń jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztywności konstrukcji, a tym samym 
trwałości konstrukcji. Jest warunkiem, który jest zakładany do obliczenia grubości warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi 
być spełniony. 
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Wymagane minimalne wartości wytrzymałości na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w 
tablicy 8.  

Tablica 8. Wymagania wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi nawierzchni 

Połączenie między warstwami 
Wymagana minimalna wytrzymałość na ścinanie, na 

próbkach Ø150 mm (Ø100 mm) [MPa] 

Ścieralna-wiążącaa) 1,0 

Wiążąca-podbudowa 0,7 

Podbudowa-podbudowab) 0,6 

Cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa≤3,5 cm)-
warstwa wiążąca 
Cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa ≤3,5 cm)-
warstwa ścieralna 

1,3c) 

a) nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych 
b) jeśli podbudowa składa się z kilku warstw asfaltowych 
c) nie dotyczy jeżeli zawartość wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14% 

Metodyka badania wytrzymałości na ścinanie zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej 
warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności”, GDDKiA, Gdańsk, 2014 [27], z zastosowaniem próbek 
Ø100 mm lub Ø150 mm. Badaniem referencyjnym jest badanie na próbkach Ø150 mm. 

Badanie połączenia międzywarstwowego jako badanie kontrolne powinno być wykonywane w nawierzchniach dróg KR4-7. 
Częstość wykonywanych badań powinna wynosić nie rzadziej niż jeden punkt na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni. 

W odniesieniu do dróg kategorii KR1-3 badania kontrolne połączenia miedzy warstwowego nie są obligatoryjne, jednak należy 
je wykonać w przypadkach budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robót.    

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

− skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 

postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-05.03.24a Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (z mieszanki BBTM) 
3. D.05.03.12a Nawierzchnia z asfaltu porowatego wg WT-1 i WT-2 
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10.2. Normy 

4. PN-EN 1426    Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień 

i Kula 
6. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych 

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

oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
8. PN-EN 1430 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie polarności cząstek w emulsjach asfaltowych 

 
9. PN-EN 1431 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości asfaltu i olejów destylacyjnych 

w emulsjach asfaltowych metodą destylacji 
10. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i poprzeczny 

rozkład lepiszcza i kruszywa 
11. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
12. PN-EN 12846-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem 

wypływowym. Część 1: Emulsje asfaltowe 
13 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
14. PN-EN 13074-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub 

asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą 
odparowania 

15. PN-EN 13074-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub 
asfaltów upłynnionych lub fluksowanych -- Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu 
metodą odparowania 

16. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

17. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 

18. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, 
metoda z duktylometrem 

19. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych przez 
zanurzenie w wodzie 

20. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie energii odkształcenia 
21. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
22. PN-EN 13808:2013-

10/Ap1:2014-07 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
Załącznik krajowy NA 

23. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

10.3. Inne dokumenty 

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.  

25. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2014 – część I - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. 
Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniającego 
zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych.  

26. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - WT-2 2016 – część II - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania 
Techniczne. Załącznik do Zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 
zmieniającego zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących mieszanek 
mineralno-asfaltowych. 

27. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania 
techniczne sczepności”, GDDKiA, Gdańsk, 2014, [Internet, dostęp 4.08.2015]  
https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/d/dokumenty-
techniczne_8162/INSTRUKCJA%20LABORATORYJNEGO%20BADANIA%20SCZEPNOSCI%20MIEDZYWARSTWOWEJ%203
1.08.2014.pdf 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

POŁĄCZENIA MIĘDZYWARSTWOWE – CELE, ZADANIA  I  WYKONANIE 

(wg K. Błażejowski, S. Styk: Technologia warstw asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004) 

Definicja 

Połączenie międzywarstwowe jest zabiegiem wykonanym na placu budowy, mającym na celu trwałe zespolenie warstw 
nawierzchni drogowej. Zabieg połączenia międzywarstwowego polega na skropieniu warstwy dolnej emulsją asfaltową lub innym 
lepiszczem (np. asfaltem upłynnionym, który praktycznie znikł z rynku krajowego). 

Funkcje 

Połączenie międzywarstwowe warstw powierzchni spełnia następujące funkcje: 
– zwiększa wytrzymałość zespołu warstw asfaltowych nawierzchni, 
– uniemożliwia penetrację wody między warstwami, 
więc w konsekwencji zwiększa trwałość całej nawierzchni. 
 Skuteczne połączenie warstw nawierzchni uzyskuje się przez: 
– zazębienie, kiedy ziarna kruszywa z górnej warstwy wchodzą w zagłębienia dolnej warstwy i klinują się w nich, 
– sklejenie, kiedy warstwa lepiszcza przenosi naprężenia pionowe (odrywające) i udział sklejenia jest dominujący przy przenoszeniu 

sił rozciągających (odspajających). 

Emulsje 

 Praktycznie na rynku do skrapiania pozostały jedynie emulsje wodno-asfaltowe. Jeszcze do niedawna stosowano do tego 
celu emulsje bez specjalnego określenia, że mają to być materiały do połączeń międzywarstwowych. Od pewnego czasu produkuje się 
już emulsje przeznaczone właśnie do związań międzywarstwowych, według normy PN-EN 13808 oznaczone „ZM”. 
 Dostępne emulsje umożliwiają ich użycie do złączania warstw wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych oraz warstw z 
asfaltów modyfikowanych polimerami, a także do złączania warstw asfaltowych z podbudowami z kruszywa niezwiązanego oraz 
związanego spoiwem hydraulicznym. 

Poprawność wykonania 

 Poprawne wykonanie połączenia międzywarstwowego nadaje nawierzchni pełną wytrzymałość. Należy zdawać sobie sprawę, 
że źle wykonane połączenie międzywarstwowe (np. z niewłaściwym lepiszczem lub jego niedomiarem względnie nadmiarem) może 
czasami więcej zaszkodzić niż pomóc. 
 Na skutek błędnego wykonania połączeń międzywarstwowych mogą wystąpić następujące problemy: 
– całkowity brak związania warstw, powodujący możliwość przesuwania się warstw, 
– lepiszcze w związaniu jest zbyt miękkie i warstwa górna przesuwa się po dolnej, co powoduje pękanie i odkształcanie się górnej 

warstwy, 
– zbyt dużo jest lepiszcza w związaniu i oprócz poślizgu górnej warstwy, lepiszcze „wypacane” jest na wierzch górnej warstwy, 
– w mieszankach o grubym uziarnieniu (głównie w podbudowach), jest zbyt mało zaprawy w mieszance, co skutkuje powstaniem 

powierzchni kontaktowych tylko między grysami dolnej i górnej warstwy – sklejenie występuje na mniejszej powierzchni; 
przypadek ten może wystąpić także, jeśli mieszanka jest rozsegregowana (najczęściej w mieszankach o uziarnieniu powyżej 20 
mm). 

Na skutek niewłaściwego związania zwiększają się naprężenia w dolnej strefie warstw asfaltowych. 
Z punktu widzenia żywotności zmęczeniowej całej konstrukcji nawierzchni, większe znaczenie ma dobre związanie między 

dolnymi warstwami (podbudowa i warstwa wiążąca), niż między wyżej leżącymi warstwami (wiążącą i ścieralną), których związanie ma 
znaczenie raczej dla zapobieżenia odkształceniom powierzchniowym (sfalowaniom i koleinom). 

Zalecenia wykonawcze 

 Związanie warstw asfaltowych wykonywane w miesiącach o niskiej temperaturze powietrza jest zwykle mniej skuteczne niż 
wykonywane podczas dobrej pogody. Znaczenie ma niska temperatura warstwy dolnej i szybkie wychładzanie układanej gorącej 
warstwy, co zmniejsza szanse na dobre zazębienie warstw. Niekorzystnym czynnikiem atmosferycznym może być duża wilgotność 
powietrza (np. jesienią), co wpływa na wilgotność powierzchni dolnej warstwy i utrudnione odparowanie wody z emulsji asfaltowej. 
 Przy skrapianiu należy przyjmować właściwy rodzaj emulsji, odpowiednią ilość lepiszcza i zastosować równomierność 
skropienia. 
 Przy używaniu do skropienia emulsji modyfikowanej zaleca się po rozpadzie emulsji zastosować posypkę z grysu 2/5 mm dla 
ochrony warstwy lepiszcza przed ruchem technologicznym, gdyż po rozpadzie emulsji warstwa asfaltu modyfikowanego przykleja się do 
opon pojazdów, co niszczy skropienie i zanieczyszcza pojazdy. 
 Przed skropieniem betonu cementowego emulsją asfaltową warto „zrosić” jego powierzchnię wodą, gdyż zawsze wchłania on 
trochę wody i prewencyjne zroszenie zapobiegnie sztucznemu odciągnięciu wody z emulsji. Takie zroszenie wodą powinno odbyć się 
co najmniej kilka godzin przed skropieniem emulsją. 
 Najlepsze efekty pod względem jednorodności skrapiania i dokładności dozowania dają typowe skrapiarki do emulsji 
stosowane zwykle do powierzchniowych utrwaleń. 
 Jeśli w ciągu 24 godzin od skropienia podbudowy nieasfaltowej lub podłoża na powierzchni znajduje się jeszcze nadmiar 
lepiszcza, to należy je „zneutralizować” przez rozsypanie piasku, który je wchłonie. 
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D.04.04.00 a PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZNKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO  
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1   Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoża ulepszonego 
z mieszanki kruszywa niezwiązanego , która zostanie wykonana w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem podłoża 
ulepszonego z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie ziarnowym, w procesie 
technologicznym polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności kruszywa. 
 Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych 
kruszyw w określonych proporcjach. 
 Podłoże ulepszone, leżące pod konstrukcją nawierzchni drogowej wykonuje się w przypadku, gdy grunt rodzimy lub 
nasypowy w podłożu gruntowym nie spełnia warunku nośności lub/i mrozoodporności. Podłoże ulepszone może składać się z warstw: 
mrozoochronnej, odsączającej, odcinającej i wzmacniającej lub w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może spełniać 
funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 
 Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywane pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem 
kategorii KR1÷KR6. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub 
wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. 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. 

1.4.5. 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. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 
żwirowe. 

1.4.8. 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. 

1.4.9. 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.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1 ÷ KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [24] 

1.4.11. 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. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub 
mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D 
jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. 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 
niezwiązanej). 

1.4.15. 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 
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13285 i niniejszej STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na 
jednym z sit kontrolnych.  

1.4.16. Podłoże ulepszone – warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże 
gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunku nośności i/lub mrozoodporności. 

Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odsączającą, odcinającą i wzmacniającą, a w przypadku 
podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 

1.4.17. Warstwa mrozoochronna – warstwa zapewniająca ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania 
mrozu. 

1.4.18. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody, która mogłaby przedostać się do konstrukcji nawierzchni 
drogowej. Jeżeli występuje w podłożu ulepszonym, jest warstwą najniżej położoną lub w przypadku występującej warstwy odcinającej, 
ułożona jest bezpośrednią nad nią. Warstwa ta charakteryzuje się wystarczającą przepuszczalnością po zagęszczeniu. 

1.4.19. Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu podłoża   do   warstw   wyżej   
położonych.   Warstwa  ta   powinna  zapewnić  spełnienie  warunku  szczelności  (D15/d85 ≤ 5).  

1.4.20. Warstwa wzmacniająca – warstwa zapewniająca przeniesienie występującego w okresie budowy ciężkiego ruchu 
technologicznego, nazywana również warstwą technologiczną. 

1.4.21. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 

dostawcę/producenta, 
k            współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004 [21], 
D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której wykonano warstwę podłoża lub 

nawierzchni, 
d85       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
d50       wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
O90        umowna  średnica porów geowłókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża), zatrzymującego się 

na geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

1.4.22. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. 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) z dokładnością ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1. 
Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [19] i niniejszą STWIORB. 
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Tablica 1. Wymagania według WT-4 [ 22] i PN-EN 13242 [18] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podłoża 
ulepszonego  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – Deklarowana,  
wsk. – wskaźnik,  wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podłoża 

ulepszonego pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  
kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13242 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 
i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[7] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: 
kat. GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. 
GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷7 

 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 

PN-EN 
933-1 [7] 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1 [7] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), 
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak 
wymagania) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 
933-3  [8] 

4.4 Kat. FINR (tj. brak wymagania)  

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

PN-EN 
933-4  [9] 

4.4 Kat. SINR (tj. brak wymagania) 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie za-
okrąglonych w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5    
[10] 

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów w kruszywie grubym*) PN-EN 
933-1 [7] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 
0,063 mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie drob-
nym*) 

PN-EN    
933-1 [7]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 
0,063 mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN  
1097-2 
[12]  

5.2 Kat. LANR (tj. brak wymagania) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   
1097-1 
[11]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala 
>50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 i 
9  [13] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, 
roz. 7, 8 
i 9 [13]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242

**)  (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości  
≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1 
[16]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1[16]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, 
roz. 19.3 
[16]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy 
żużla z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego 
pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu wielko- 
piecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, p. 
19.1 [16]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2 [16]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 
1744-3 
[17] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3 
[15] i PN-
EN 1097-2 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los 
Angeles po gotowaniu > 8%) 
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[12] 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 
[14] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. 
zamrażanie-rozmrażanie ≤ 4% masy), skały 
osadowe: kat. F10, kruszywa z recyklingu: kat. F10 
(F25***) 

Skład materiałowy - Zał. C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

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 
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, 
ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
d) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

7.  roboty przygotowawcze,  

8.  projektowanie mieszanki, 

9.  odcinek próbny, 

10. wbudowanie mieszanki, 

11. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– 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. 

Można dodatkowo korzystać z STWIORB D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z STWIORB D-02.00.00 [3] 
przy występowaniu robót ziemnych.  
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5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 
oparta na próbach 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 podłoża ulepszonego. 
 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podłoża ulepszonego, 
określonych w tablicy 2. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności 
(precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 
spełniając wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się 
równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z 
różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, wzorując się na przykładach podanych 
w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podłoża ulepszonego można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
1. 0/8 mm, 
2. 0/11,2 mm, 
3. 0/16 mm, 
4. 0/22,4 mm, 
5. 0/31,5 mm, 
6. 0/45 mm, 
7. 0/63 mm. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podłoża ulepszonego, określana wg PN-EN 933-1 [7], powinna być 
zgodna z wymaganiami tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również 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. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości 
pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podłoża ulepszonego. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [7] powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 

Uziarnienie mieszanek kruszyw (kategoria GV) o wymiarach ziaren D od 0 do           63 mm należy określić według PN-EN 
933-1 [7]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do górnej warstwy podłoża ulepszonego powinny zawierać się w obszarze między 
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1÷7, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. W przypadku 
słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym 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 odpowiednich rysunkach 1÷7. Wobec mieszanek 
kruszyw przeznaczonych do warstw podłoża ulepszonego, które będą położone poniżej 20 cm od góry tej warstwy, nie obowiązują 
żadne inne wymagania dotyczące uziarnienia (kategoria GN) poza ograniczeniem zawartości pyłów i jeśli jest to wymagane w ST, 
wodoprzepuszczalności. 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/8 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/11,2 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/16 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/22,4 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/31,5 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/45 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 

 
Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszyw 0/63 mm do górnej warstwy podłoża ulepszonego 
 
  

Wrażliwość na mróz (wskaźnik SE) i wodoprzepuszczalność mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podłoża 
ulepszonego dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora, według PN-EN 13286-2 [20]. Nie stawia 
się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podłoża ulepszonego, o ile nie przewidują tego 
szczegółowe rozwiązania. W przypadkach, kiedy podbudowa nawierzchni może być narażona na działanie wody gruntowej, należy 
zapewnić odwodnienie konstrukcji nawierzchni przez zastosowanie warstwy odsączającej. Wtedy warstwa ta powinna być wykonana z 
mieszanki odpornej na działanie mrozu, która po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0, albo 1,03 (np. na 
drogach klasy A i S), powinna charakteryzować się wodoprzepuszczalnością mierzoną współczynnikiem filtracji k ≥ 8 m/dobę (≥ 0,0093 
cm/s). Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania ulepszonego podłoża powinny spełniać wymagania dotyczące 
nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą ulepszonego podłoża oraz podłożem, zgodnie z zależnością: 

D15 / d85 ≤ 5   (1) 
w której: 
D15 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest wykonana warstwa 

podbudowy lub warstwa ulepszonego podłoża, 
d85  –  wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża. 

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę odcinającą, spełniającą warunek 
(1), lub odpowiednio dobraną geowłókninę lub geotkaninę.  Ochronne właściwości geowłókniny/geotkaniny przeciw przenikaniu 
drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku: 
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d50/ O90 ≥ 1,2   (2) 

w którym: 
d50 – wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża, 
O90 – umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu (podłoża) zatrzymującego się na geowłókninie w 

ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny; masa powierzchniowa 
geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200 g/m2. 

 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 
zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [20], w granicach podanych w tablicy 2. 

Istotne cechy środowiskowe 

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych 
oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z 
pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być 
oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę ekologiczną takiej 
mieszanki przez właściwe jednostki. 

Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 2 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podłoża 
ulepszonego. 
Tablica  2. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podłoża ulepszonego 
Skróty użyte w tablicy: Kat.–kategoria właściwości, wsk.– wskaźnik, wsp. – współczynnik 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podłoża 
ulepszonego pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  kategorii KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-EN 
13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/8; 0/11,2; 0/16; 0/22,4; 0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF15  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito            0,063 
mm powinna być ≤ 15%) 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 
powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien 
wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷7 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Brak wymagań 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
różnice w przesiewach 

4.4.2 Brak wymagań 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***), co najmniej 

4.5 35 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [11], kat. nie wyższa 
niż 

 Kat. LANR  (tj. brak wymagań) 

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [11], kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [14] 

 Kat. F10  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 10) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

 Warstwa mrozoochronna, odsączająca i odcinająca: ≥35; warstwa 
wzmacniająca: ≥ 40 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co 
najmniej cm/s 

4.5 ≥ 0,0093 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 70-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 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 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy wymiar 
sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca 
powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg PN-EN 
13286-2 [20]. 
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5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 
Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

1. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 
2. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
3. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

wykonywanej warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 

jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.6. Przygotowanie podłoża gruntowego i wykonanie warstw odsączającej i odcinającej 

5.6.1. Przygotowanie podłoża gruntowego 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWIORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża” [4] i STWIORB D-02.00.00 „Roboty ziemne” [3]. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem warstwy podłoża ulepszonego. 
 Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeśli uległo ono nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania warstwy podłoża ulepszonego można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

5.6.2. Warstwa odsączająca i odcinająca 

 Jeśli dokumentacja projektowa tak przewiduje, to należy wykonać warstwę odsączającą i/lub warstwę odcinającą, które 
wchodzą w skład podłoża ulepszonego. Warstwa odsączająca jest warstwą najniżej położoną w podłożu ulepszonym, a w przypadku 
występującej warstwy odcinającej, ułożona jest bezpośrednio nad nią. 
 Warstwa odsączająca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni i powinna charakteryzować się 
wodoprzepuszczalnością określoną współczynnikiem filtracji podanym w punkcie 5.4.2. Warstwa odcinająca uniemożliwia 
przedostawanie się cząstek gruntu podłoża do warstwy odsączającej lub podłoża ulepszonego. Podłoże ulepszone może być 
wielowarstwowe (właściwe podłoże ulepszone i ew. warstwa odsączająca i ew. warstwa odcinająca) względnie może być 
jednowarstwowe, spełniając funkcje wszystkich tych warstw jednocześnie. 
 Warstwa odsączająca może być wykonana jako: 
– osobna warstwa z piasku, żwiru, geowłókniny według STWIORB D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające” [5], 
– jednowarstwowa konstrukcja podłoża ulepszonego, spełniająca wyżej wymieniony warunek wodoprzepuszczalności. 

Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża do warstwy położonej wyżej, które powodują 
wymieszanie gruntu podłoża z warstwą kruszywa, uplastyczniając ją i wpływając na utratę jej nośności przy zawilgoceniu. 

Warstwa odcinająca może być wykonana jako: 
– osobna warstwa z miału kamiennegho, odsiewek, drobnego kruszywa itp. grubości np. 5÷10 cm, według STWIORB D-04.02.01 

„Warstwy odsączające i odcinające” [5] lub z geowłókniny (geotkaniny) według STWIORB D-04.02.01a „Warstwa odcinająca z 
geowłókniny” [6], 

– jednowarstwowa konstrukcja podłoża ulepszonego, spełniająca warunek szczelności określony w punkcie 5.4.2. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po 

dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. Geowłókniny przeznaczone do robót należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych w pomieszczeniach 
czystych, suchych i wentylowanych. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny 
zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  WT-
4 [22] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w 
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [22] załącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa 

 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. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 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. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej 
mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
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wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 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. 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do osiągnięcia 
wymaganego w ST 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. 
 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. 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej 
warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten 
ruch. 

5.11. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera 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 zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej 
STWIORB. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 3.  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa  i 

przy każdej zmianie 
kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej działce 

roboczej   
Wg tablicy 2 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 10 próbek  
na 10 000 m2 

Jw. 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.11 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podłoża ulepszonego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej podaje 
tablica 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm (różnice od 
szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [23] Wg [23] 

3 Równość poprzeczna Wg [23] Wg [23] 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km ± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od 
spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [23] Wg [23] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m Przesunięcie od osi projektowanej ± 
5 cm 

7 Grubość warstwy w 3 punktach na działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2 

Różnice od grubości projektowanej 
+10%,           -15% 

 

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

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  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. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 

postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.  D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (zawarte w STWIORB D-

04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie) 
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5. D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające  (zawarte w STWIORB                      D-
04.01.01÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie) 

6. D-04.02.01a Warstwa odcinająca z geowłókniny 

10.2. Normy 

7. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

8. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości 

9. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 
kształtu 

10. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

11. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

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

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

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

16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
17. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
18. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
19. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
20. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
21. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: Oznaczanie 

filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym 

10.3. Inne dokumenty 

22. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji 
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

PRZYKŁADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [22] 

1.1. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu 

Ze względu na brak większych doświadczeń krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje się składy mieszanek, 
odzwierciedlających praktyki stosowane w niektórych krajach, które mogą służyć jako wytyczne. Dopuszczalne są inne mieszanki, w 
tym również mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego. 

Jako przykładowe podaje się następujące mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami: 
– mieszanki z betonu przekruszonego, 
– mieszanki z przekruszonego muru, 
– mieszanki z przekruszonego betonu i muru, 
– mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego), 
– popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych). 

1.2. Metoda badania 

 Masa próbki analitycznej niezbędna do wykonania oznaczenia składu mieszanki zależy od wymiaru największego ziarna w 
mieszance: 
a) przy D ≤ 32 mm masa próbki 4 000 g, 
b) przy D > 32 mm masa próbki 10 000 g. 

Zgodnie z PN-EN 933-1 [7] próbkę mieszanki należy przepłukać na sicie 8 mm, przy czym sito nie może być przeładowane. 
Pozostałość na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”. 

Wymyte i wysuszone ziarna są sortowane metodą wizualną w następujące grupy: 
– kruszywa z przekruszonej skały, 
– kruszywa ze żwiru, 
– beton i inne hydraulicznie związane mieszanki, 
– żużel (łącznie z rodzajem żużla, jeżeli jest znany), 
– cegły, mury i bloki betonowe, 
– mur z cegły wapienno-piaskowej, 
– kruszywa lekkie, 
– destrukt asfaltowy, 
– zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp. 

Należy określić masę mi  każdej wydzielonej grupy i obliczyć jej procentową zawartość w całej masie mieszanki M, według 
poniższego wzoru, oraz podać tę wartość: 
     100  ×  mi / M     [%(m/m)] 

1.3. Składy mieszanek kruszyw z recyklingu 

(Uwaga: Gęstość materiałów podana w tablicach jest gęstością ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6 
[13]) 
 
 
 
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (o gęstości > 2,1 Mg/m3) i kruszywo 
(łącznie z żużlem) ≥ 90 

Inne materiały ziarniste 
Przekruszony mur ≤ 10 

Destrukt asfaltowy ≤ 15 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony mur (gęstość > 1,6 Mg/m3), przekruszony 
beton (gęstość > 2,1 Mg/m3),   i kruszywo (łącznie z 
żużlem) 

≥ 80 

Inne materiały ziarniste 
Materiały ziarniste o gęstości < 1,6 Mg/m3 ≤ 20 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m3) i kruszywo 
(łącznie z żużlem) ≥ 50 

 
Inne materiały ziarniste 

Przekruszony mur ≤ 50 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Materiały ziarniste o gęstości > 1,6 Mg/m3 ≤ 10 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 
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Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

 

Główne składniki 

Materiały drogowe – łącznie z kruszonym betonem, 
niezwiązanymi kruszywami i przekruszone mieszanki 
kruszyw związane hydraulicznie 

 

≥ 90 

Destrukt asfaltowy ≤ 30 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

 
 
 
 

Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych 

Składniki 
Zawartość grubego kruszywa 

[%(m/m)] 

Główne składniki 
Ziarniste substancje mineralne, łącznie ze szkłem, 
ceramiką, żużlem itp. ≥ 90 

Inne składniki Żelazo i inne metale ≤ 5 

 
Zanieczyszczenia 

Składniki niespalone ≤ 6 

Składniki organiczne ≤ 5 

Popiół lotny ze spalania odpadów komunalnych 
0 

 
 

ZAŁĄCZNIK 2 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  STWIORB 

1. Normy i przepisy 

 W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja”.  Norma ta 
jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec mieszanek do konkretnych zastosowań. 

 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument aplikacyjny „Mieszanki 
niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne”, zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2010 r. 
 Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242, obejmujących kruszywa naturalne, 
sztuczne i kruszywa z recyklingu. 
 Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej STWIORB. 
 Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej stosowanemu określeniu „kruszywo 
stabilizowane mechanicznie”. 

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 

 Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej oraz podłoża, zgodnej z WT-4 2010, przedstawia 
poniższy szkic. 

 

warstwa ścieralna  
nawierzchnia warstwa wiążąca 

podbudowa zasadnicza 
podbudowa podbudowa pomocnicza 

podłoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, wzmacniająca) 
podłoże podłoże gruntowe 

 

ZAŁĄCZNIK 3 

STOSOWANIE  PODŁOŻA  ULEPSZONEGO 

 Warstwa podłoża ulepszonego jest to wierzchnia warstwa podłoża gruntowego, która została ulepszona w celu zwiększenia 
nośności słabego gruntu rodzimego w wykopie, umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego, ochrony gruntu rodzimego przed  
deformacjami powodowanymi przez ciężki ruch budowlany i właściwego wykonania wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni. 
 Warstwa podłoża ulepszonego występuje w wykopach, gdy nośność podłoża rodzimego jest niewystarczająca. Warstwa 
podłoża ulepszonego nie występuje w wykopach jeśli nośność gruntu rodzimego jest zadowalająca. 
 Warstwa podłoża ulepszonego nie występuje w nasypach, których warstwy górne powinny być wykonane z gruntów o 
zadowalającej nośności. 
 Warstwa podłoża ulepszonego może być wykonana z mieszanki kruszywa niezwiązanego, według niniejszej STWIORB, 
będąc materiałem nośnym, niespoistym i niewysadzinowym. 
 Warstwa podłoża ulepszonego spełnia funkcję warstwy mrozoochronnej, zapewniając odpowiednią nośność materiału oraz 
charakteryzując się wodoprzepuszczalnością k > 8 m/dobę (0,0093 cm/s), umożliwiającą odprowadzenie większej ilości sączącej się 
wody, co pozwala na pełnienie roli warstwy odsączającej. 
 Zarówno warstwa odsączająca jak i warstwa mrozoochronna wykonana z kruszywa muszą być wyprowadzone w nasypie na 
krawędź skarpy, a w wykopie do drenu podłużnego lub 20 cm nad poziom dna rowu. 
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 
 
 
1.  WSTĘP 
 
1.2.   Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej, która zostanie wykonana w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.3.   Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4.   Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty ujęte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstwy podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego naturalnego klasa 1, gatunek 1 (skała twarda) o uziarnieniu 0/31,5 do 0/63mm dla 
nawierzchni między innymi jezdni, chodników,ścieżek rowerowych, parkingu, wysp, w zakresie wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa- dolna część konstrukcji nawierzchni dróg służącą do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach 
technologicznych. 
 
Podbudowa zasadnicza- warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej 
lub podłoża. 
 
Podbudowa pomocnicza- warstwa, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. 
Podbudowa pomocnicza może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami i WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
 
2.2 Rodzaje materiałów 
 
Materiałem do wykonania podbudowy z mieszenki niezwiązanej powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych o uziarnieniu 0/31,5mm 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
Kruszywa naturalne oraz woda do zraszania kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwiązanych do podbudowy 
zasadniczej i podbudowy pomocniczej powinny spełniać wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdział 1 
Wymagania wobec materiałów, p. 1.1, p.1.2 oraz p. 2.2 niniejszej SSTWiORB. 
Mieszanki niezwiązane stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej i pomocniczej powinny spełniać wymagania zawarte w WT-4 
2010 Wymagania Techniczne, rozdział 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych, p. 2.1, p. 2.3 oraz p. 2.4. 
 
2.4. Składowanie kruszyw 
 
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
 
2.5. Źródła materiałów 
 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki niezwiązanej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 
stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.2.  Transport kruszywa 
 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Prace pomiarowe powinny być prowadzone w sposób umożliwiający wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
 
5.2 Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże pod podbudowę z mieszanki niezwiązanej stanowi warstwa stabilizowana cementem lub inna warstwa zgodnie z 
projektem. 
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki lub uzyskać z przekruszenia w kamieniołomie. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie ulegała rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 
 
5.4 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 
była równa grubości projektowej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 25 cm po zagęszczeniu. Decyzję o 
układaniu warstwy grubości 22cm w dwóch lub jednej warstwie podejmie Inżynier po wykonaniu przez Wykonawcę odcinka próbnego i 
uzyskaniu wymaganego zagęszczenia. W przypadku podbudowy składającej się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, każda warstwa 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo podczas zagęszczania 
powinno być wilgotne, co umożliwi optymalną pracę walców w celu uzyskania wymaganej nośności i zagęszczania. Na podbudowie z 

kruszywa niezwiązanego należy uzyskać nośność E2  180 MPa i Io  2,2. 
 
5.5 Odcinek próbny 
 
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą 
stosowane do wykonywania podbudowy.  
Na podstawie wyników uzyskanych na odcinku próbnym ustalona będzie grubość układanych warstw oraz rodzaj sprzętu do ich 
zagęszczenia. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera w obszarze prac objętych 
Kontraktem.  
Po akceptacji przez Inżyniera Wykonawca przystąpi do zasadniczych robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy. 
 
5.6 Utrzymanie podbudowy 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana wstanie dobrym. Jeżeli wykonawca 
będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 
2.3 niniejszej ST. 
 
 
 
 
 



Meritum Projekt  

 
107 

6.3.  Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstość oraz zakres badań podano w Tablicy 1. 
 
Tablica 1. Częstość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki niezwiązanej. 

L.p. Wyszczególnienie badąń 

Częstość badań 

Minimalna 
liczba badań 
na dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna 
długość odcinka 
przypadająca na 
1 badanie 
(jezdnia) 

Powierzchnia 
przypadająca na 
1 badanie (PPO, 
MOP) 

1 Uziarnieni mieszanki, wilgotność mieszanki  1 500 mb 3000 m2 

2 Wskaźnik odkształcenia, moduły odkształcenia (nośność) 2 250 mb 3 000 m2 

3 
Badanie właściwości kruszywa przy każdej zmianie kruszywa i nie rzadziej niż 1 

badanie pełne na 6 miesięcy wykonywania warstwy z 
jednego rodzaju kruszywa (źródła) 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
 
Powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2. Próbki do badań powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem w obecności Inżyniera. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z 
tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność materiału kontroluje się według PN-EN 1097-5.  
 
6.3.4. Zagęszczenie i nośność podbudowy 
 
Kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Wynik modułu należy obliczyć w zakresie 
obciążeń jednostkowych 0,25-0,35 MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modułu należy zastosować 
mnożnik ¾, zgodnie z normą PN-S-02205. Stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być 
większy niż 2,2 dla każdej warstwy konstrukcji podbudowy. 
Wartość E2 i E1 powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 2. 
Dla dróg o kategorii ruchu KR1-KR4 należy przyjąć wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0, dla KR5-KR6 jak dla wskaźnika zagęszczenia 
Is≥1,03. 
Tablica 2.  

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem  
mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm  MPa 

40 kN 50 kN 
Od pierwszego 
obciążenia 
 E1 

Do drugiego 
obciążenia 
 E2 

1,0 
 
1,03 

1,25 
 
1,10 

1,40 
 
1,20 

80 
 
100 

140 
 
180 

 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa  
 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych tablicy 1 WT-4 2010. 
 
6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
 
Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy przedstawia Tablica 3. 
 
Tablica 3. Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
 

L.p. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
projektowanej drogi 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
projektowanej drogi 

7 Grubość podbudowy W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 3000 m2 

8 Zagęszczenie, nośność W 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 3000 m2 

 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
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6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy 
 
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy z mieszanki niezwiazanej zostały przedstawione z Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych podbudowy 

L.p. Wielkość mierzona Jednostka Tolerancja 

1 Szerokość warstwy Cm +10/-5 

2 Nierówności podłużne lub poprzeczne mierzone  łatą 
4 m zgodnie z normą BN-68/8931-04 

Mm 10- podbudowa zasadnicza 
20- podbudowa pomocnicza 

3 Spadki poprzeczne % ±0,5 

4 Rzędne wysokościowe Cm +1/-2 

5 Ukształtowanie osi w planie Cm ±5 

6 Grubość warstwy % ±10- podbudowa zasadnicza  
+10; -15- podbudowa pomocnicza 

 
6.4.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.1 Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiązanej wg p.1.3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płatności będą dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 WWiORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dla  zaprojektowania i wykonania robót objętych zamówieniem obowiązują odpowiednie przepisy prawa wymienione w punkcie 3 części 
informacyjnej Programu funkcjonalno-użytkowego „Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego” 
 
10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branżowe: 
 
1. WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych . Wymagania Techniczne 
2. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach drogowych i 
budownictwie drogowym 
3. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane- Wymagania 
4. PN-EN 932-3:1999; PN-EN 932-3:1999/A1 Badanie podstawowych właściwości kruszyw- Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw- Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
6. PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000/A1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewowa 
7. PN-EN 933-3:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości 
8. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren- Wskaźnik kształtu 
9. PN-EN 933-5:2000; PN-EN 933-5:2000/A1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Oznaczenie procentowej zawartości 
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
10. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek- Badania 
wskaźnika piaskowego 
11. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw- Ocena zawartości drobnych cząstek- Badania błękitem 
metylenowym 
12. 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 
13. PN-EN 1097-1:2000, PN-EN 1097-1:2000/A1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 
14. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania odporności na 
rozdrobnienie 
15. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Metody oznaczania wilgotności 
16. PN-EN 1097-6:2002; PN-EN 1097-6:2002/A1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1367-1:2001 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych- Część1: 
Oznaczenie mrozoodporności 
18. PN-EN 1367-2:2000 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych- Badanie w 
siarczanie magnezu 
19. PN-EN 1367-3:2002; PN-EN 1367-3:2002/A1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych- Część3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 
20. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw- Analiza chemiczna 
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21. PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw- Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw 
22. PN-ISO 565  Sita kontrolne- Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana elektrochemicznie – Wymiary 
nominalne oczek 
23. PN-EN 13286-1:2005 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody badań dla 
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Wprowadzenie i wymagania ogólne 
24. PN-EN 13286-2:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część1: Metody badań dla 
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności- Zagęszczanie aparatem Proctora 
25. PN-EN 13286-47:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 47: Metody badań dla 
określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
26. PN-EN 13286-50:2007 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym- Część 50: Metoda sporządzania 
próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagaszania na stole wibracyjnym 
27.PN-S-02205 :1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
28.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
29. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
30. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
31.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
32. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Warszawa, 2014r. 

33. Rozporządzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. 2016. Poz. 124 
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D.04.04.02 b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy 
zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego., która zostanie wykonana w ramach zadania:  
   

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, tj. ziarnistego materiału o określonym składzie, w procesie 
technologicznym, polegającym na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności mieszanki. 
 Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu oraz mieszanin tych 
kruszyw w określonych proporcjach. 
 Podbudowa zasadnicza, stanowiąca górną część podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przenoszenie obciążeń z 
warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej i podłoże. 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego może być wykonywana w konstrukcji  drogi obciążonej ruchem 
kategorii KR1÷KR6. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. 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. 

1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub 
wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych właściwości. 

1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.4. 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. 

1.4.5. 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. 

1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 
żwirowe. 

1.4.8. 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. 

1.4.9. 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.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) według 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [22]. 

1.4.11. 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. 

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm lub 
mniejszym.  

1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w której D 
jest większe niż 6,3 mm. 

1.4.14. 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 
niezwiązanej). 

1.4.15. Kruszywo 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 STWIORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica wartości przesiewów na 
jednym z sit kontrolnych.  
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1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże. Podbudowa 
może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy 
pomocniczej lub podłoże.  

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m   procent masy, 
NR         brak konieczności badania danej cechy, 
CRB       kalifornijski wskaźnik nośności, % 
SDV   obszar  uziarnienia,  w  którym  powinna  się mieścić  krzywa  uziarnienia mieszanki (S)  deklarowana przez 

dostawcę/producenta, 
ZKP zakładowa kontrola produkcji. 

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1], pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwiązanego są: 
– kruszywo, 
– woda do zraszania kruszywa. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
d) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
e) kruszywo z recyklingu, 
f) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m. 
         Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1. 

Mieszanki o górnym wymiarze ziaren (D) większym niż 80 mm nie są objęte normą PN-EN 13285 [17] i niniejszą STWIORB. 
 
 
 
Tablica 1. Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy 

zasadniczej  

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik,                    wsp. – współczynnik, roz. -
rozdział 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych, 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy 

zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  kategorii 
KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-
EN 

13242 

Wymagania 
 

Zestaw sit # - 4.1-
4.2 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)  
 Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1[5] 
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. 
GF80,   kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷3 

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.2 Kat. GTC20/15 (tj. dla stosunku D/d ≥2 i sita o pośrednich 
wymiarach D/1,4 ogólne granice wynoszą 20-70% 
przechodzącej masy i graniczne odchylenia od typowego 
uziarnienia deklarowanego przez producenta wynoszą 
±15%) 

Tolerancje typowego uziarnienia kru- 
szywa drobnego i kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu 
 

PN-EN 
933-1 [5] 
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTF10 (tj. procent masy 
przechodzącej przez sito górne D: ±5%, sito D/2: ±10%, 
sito 0,063 mm: ±3%).Kruszywo o ciągłym uziarnieniu: 
kat. GTA20 (tj. procent masy przechodzącej przez sito 
górne D: ±5%, sito D/2: ±20%, sito 0,063 mm: ±4%) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

PN-EN 
933-3  [6] 

4.4 Kat. FI50 (tj. maksymalna wartość wskaźnika płaskości 
wynosi ≤ 50)  
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Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

PN-EN 
933-4  [7] 

4.4 Kat. SI55 (tj. maksymalna wartość wskaźnika kształtu 
wynosi ≤ 55) 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie za-
okrąglonych w kruszywie grubym 

PN-EN 
933-5 [8] 

4.5 Kat. C90/3 (tj. masa ziarn przekruszonych lub łamanych 
wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn całkowicie 
zaokrąglonych wynosi 0 do 3 %) 

Zawartość pyłów w kruszywie grubym*) PN-EN 
933-1 [5] 

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 4) 

Zawartość pyłów   w  kruszywie drob-
nym*) 

PN-EN    
933-1 [5]  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 
mm jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a 
tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek 

Odporność na rozdrabnianie kruszywa 
grubego 

PN-EN  
1097-2 [10]  

5.2 Kat. LA40 (tj. maksymalna wartość współczynnika Los 
Angeles ≤ 40 **)) 

Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego 

PN-EN   
1097-1 [9]  

5.3 Kat. MDEDeklarowana (tj. współczynnik mikro-Devala 
>50)) 

Gęstość ziaren PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9  [11] 

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 
1097-6, roz. 
7, 8 i 9 [11]  

5.5 i 
7.3.2 

Kat. WcmNR (tj. brak wymagania) 
kat. WA242

***)  (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości  
≤2% masy) 

Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN 
1744-1[14]  

6.2 Kat. ASNR   (tj. brak wymagania) 
 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1[14]  

6.3 Kat. SNR (tj. brak wymagania) 

Stałość objętości żużla stalowniczego 
 

PN-EN 
1744-1, roz. 
19.3 [14]   

6.4.2.1 Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z 
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca 
łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu wielko- 
piecowym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, p. 
19.1 [14]   

6.4.2.2 Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu wielkopieco- 
wym kawałkowym 

PN-EN 
1744-1, 
p.19.2[14]  

6.4.2.3 Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 
1744-3 [15] 

6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 
mogących pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 
1367-3[13] i 
PN-EN 
1097-2 [10] 

7.2 Kat. SBLA Deklarowana (tj. wzrost współczynnika Los Angeles 
po gotowaniu > 8%) 

Mrozoodporność na frakcji kruszy- 
wa  8/16 mm   

PN-EN 
1367-1 [12] 

7.3.3 Skały magmowe i przeobrażone: kat. F4 (tj. zamrażanie-
rozmrażanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, 
kruszywa z recyklingu: kat. F10 (F25****) 

Skład materiałowy - Zał. C 
 

Deklarowany 

Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

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 
**)     Do warstw  podbudów zasadniczych na drogach obciążonych ruchem   KR5-KR6  dopuszcza  się jedynie kruszywa 
           charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35    
***)    W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 
****)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa 

 Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę kruszywa, 
ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
e) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
f) układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
g) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki, 
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h) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 

propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

12. roboty przygotowawcze,  

13. projektowanie mieszanki, 

14. odcinek próbny, 

15. wbudowanie mieszanki, 

16. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– 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. 

Można dodatkowo korzystać z STWIORB D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z STWIORB D-02.00.00 [3] 
przy występowaniu robót ziemnych.  

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.4.1. Postanowienia ogólne  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 
oparta na próbach 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 zasadniczej. 
 Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej, 
określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności 
(precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 
 Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 
spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się 
równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z 
różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 
 Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu można ustalać skład  mieszanek, wzorując się na przykładach podanych 
w załączniku 1. 

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek 

 W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować następujące mieszanki kruszyw: 
8. 0/31,5 mm, 
9. 0/45 mm, 
10. 0/63 mm. 
  Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnośnie wrażliwości na 
mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. 

Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 933-1 [5], powinna być 
zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również 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 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości 
pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej. 

Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
Proctora. 
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Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1 [5]. Krzywe 
uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na 
rysunkach 1÷3, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1÷3 pokazano również liniami przerywanymi obszar 
uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawcę/producenta.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po pięciokrotnym 
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 odpowiednich rysunkach 
1÷3.   

 

 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm          do warstw podbudowy zasadniczej 

 

 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/45 mm              do warstw podbudowy zasadniczej 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 mm              do warstw podbudowy zasadniczej 

Oprócz wymagań podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w 
okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 
mieszanek. 

Tablica 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 ziaren słabych, 
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka 
niezwiązana, mm 

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 (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale 
powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań kontrolnych 
produkowanych mieszanek 

Mie-
szan-
ka, 
mm 

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 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 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 

  
 Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. Wymagania 
wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania 
materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec 
wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie 
przewidują tego. 
 Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 
zagęszczania określonej metodą Proctora  według  PN-EN 13286-2 [18], w granicach podanych w tablicy 4. 
 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 należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a 
wymaganie przyjąć wg tablicy 4. 

Istotne cechy środowiskowe  

 Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych 
oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku 
stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z 
pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być 
oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez 
właściwe jednostki.  
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Wymagania wobec mieszanek 

 W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej. 
 
 
Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy zasadniczej 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,   wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik 
 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  kategorii 

KR1 ÷ KR6 

Punkt 
PN-
EN 

13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5; 0/45; 0/63 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm powinna 
być ≤ 9%) 

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) powinien 
wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) powinien wynosić 90-
99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1÷3 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
różnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***), co najmniej 

4.5 45 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyższa 
niż 

 Kat. LA35  (tj. współczynnik Los Angeles ≤ 35) 

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [9], kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

 Kat. F4  (tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent masy ≤ 4) 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

  ≥ 80 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, co 
najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 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 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy wymiar 
sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 
**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach dostawca 
powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora  
wg PN-EN 13286-2 [18]. 
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5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli w ST przewidziano potrzebę wykonania odcinka próbnego, to przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z 
Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:  
4. stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania, 
5. określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 

zagęszczeniu, 
6. określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia wykonywanej 

warstwy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 

jakie będą stosowane do wykonania warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400  do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

5.6. Podłoże pod podbudowę zasadniczą 

 Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej powinien być zgodny z 
ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbędne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej powinny umożliwić ułożenie 
na niej podbudowy zasadniczej. 
 Jeśli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiązanego to powinna być wykonana zgodnie z OST 
D-04.04.02a „Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego” [4]. 

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny 
zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną. 
 Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji kruszywa na drodze. 
 Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek niezwiązanych, zgodnie z  WT-
4 [20] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę należy stosować się do zasad deklarowania w 
odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20] załącznik B. 

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa  

 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. Grubość pojedynczo układanej 
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 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. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej 
mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki równiarką. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 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. 

5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy kontynuować aż do osiągnięcia 
wymaganego w ST 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. 
 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. 

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy 

 Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli po wykonanej 
warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten 
ruch. 

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej 

 Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy zasadniczej można, po 
zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem 160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją 
kationową z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym w ilości około 5 kg/m2. 

5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera 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. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości określone w tablicy 1 niniejszej 
STWIORB. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 5.  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa  i 

przy każdej zmianie 
kruszywa 

Wg tablicy 1 

4 Uziarnienie mieszanki 
2 razy na dziennej działce 

roboczej   
Wg tablicy 4 

5 Wilgotność mieszanki Jw. Jw. 

6 Zawartość pyłów w mieszance Jw. Jw. 

7 Zawartość nadziarna w mieszance Jw. Jw. 

8 
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik 
piaskowy 

Jw. Jw. 

9 Zawartość wody w mieszance Jw. Jw. 

10 Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki 10 próbek  
na 10 000 m2 

Jw. 

 

11 Inne właściwości mieszanki Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

12 Cechy środowiskowe Wg ustalenia Inżyniera Jw. 

13 Roboty wykończeniowe Ocena ciągła Wg pktu 5.12 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki niezwiązanej podaje 
tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

 
Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
+10 cm, -5 cm (różnice od 

szerokości projektowej) 

2 Równość podłużna Wg [21] Wg [21] 

3 Równość poprzeczna Wg [21] Wg [21] 

 
4 

 
Spadki poprzeczne *) 

 
10 razy na 1 km 

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja od 
spadków projektowych) 

5 Rzędne wysokościowe Wg [21] Wg [21] 

6 Ukształtowanie osi w planie *) Co 100 m 
Przesunięcie od osi projektowanej ± 

5 cm 

 
7 

 
Grubość warstwy 

w 3 punktach na działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2 

Różnice od grubości projektowanej 
±10%            

 

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

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  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, ew. impregnacja warstwy, 

− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 

postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

10.2. Normy 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości 

 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik 

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

ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

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

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

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

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
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obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
17. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  
18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 

określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: Metody badań 

dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik 
nośności i pęcznienia liniowego 

10.3. Inne dokumenty 

20. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji 
technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

PRZYKŁADOWE  MIESZANKI  KRUSZYW  Z  RECYKLINGU [20] 

1.2. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu 

Ze względu na brak większych doświadczeń krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, podaje się składy mieszanek, 
odzwierciedlających praktyki stosowane w niektórych krajach, które mogą służyć jako wytyczne. Dopuszczalne są inne mieszanki, w 
tym również mieszanki o wysokim udziale standaryzowanego destruktu asfaltowego. 

Jako przykładowe podaje się następujące mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich składami: 
– mieszanki z betonu przekruszonego, 
– mieszanki z przekruszonego muru, 
– mieszanki z przekruszonego betonu i muru, 
– mieszanki z przekruszonych materiałów drogowych (w tym destruktu asfaltowego), 
– popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych (w tym odpadów z gospodarstw domowych). 

1.2. Metoda badania 

 Masa próbki analitycznej niezbędna do wykonania oznaczenia składu mieszanki zależy od wymiaru największego ziarna w 
mieszance: 
c) przy D ≤ 32 mm masa próbki 4 000 g, 
d) przy D > 32 mm masa próbki 10 000 g. 

Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] próbkę mieszanki należy przepłukać na sicie 8 mm, przy czym sito nie może być przeładowane. 
Pozostałość na sicie jest suszona do masy stałej i podawana jako „M”. 

Wymyte i wysuszone ziarna są sortowane metodą wizualną w następujące grupy: 
– kruszywa z przekruszonej skały, 
– kruszywa ze żwiru, 
– beton i inne hydraulicznie związane mieszanki, 
– żużel (łącznie z rodzajem żużla, jeżeli jest znany), 
– cegły, mury i bloki betonowe, 
– mur z cegły wapienno-piaskowej, 
– kruszywa lekkie, 
– destrukt asfaltowy, 
– zanieczyszczenia organiczne – drewno, tworzywo sztuczne itp. 

Należy określić masę mi  każdej wydzielonej grupy i obliczyć jej procentową zawartość w całej masie mieszanki M, według 
poniższego wzoru, oraz podać tę wartość: 
     100  ×  mi / M     [%(m/m)]. 

1.3. Składy mieszanek kruszyw z recyklingu 

(Uwaga: Gęstość materiałów podana w tablicach jest gęstością ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustalana wg PN-EN 1097-6 
[11]) 
 
 
 
Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (o gęstości > 2,1 Mg/m3) i kruszywo 
(łącznie z żużlem) ≥ 90 

Inne materiały ziarniste 
Przekruszony mur ≤ 10 

Destrukt asfaltowy ≤ 15 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony mur (gęstość > 1,6 Mg/m3), przekruszony 
beton (gęstość > 2,1 Mg/m3),   i kruszywo (łącznie z 
żużlem) 

≥ 80 

Inne materiały ziarniste 
Materiały ziarniste o gęstości < 1,6 Mg/m3 ≤ 20 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonu i muru 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (gęstość > 2,1 Mg/m3) i kruszywo 
(łącznie z żużlem) ≥ 50 

 
Inne materiały ziarniste 

Przekruszony mur ≤ 50 

Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Materiały ziarniste o gęstości > 1,6 Mg/m3 ≤ 10 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 
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Tablica 1.4. Przekruszone materiały drogowe 

Składniki 
Zawartość, 
[%(m/m)] 

 

Główne składniki 

Materiały drogowe – łącznie z kruszonym betonem, 
niezwiązanymi kruszywami i przekruszone mieszanki 
kruszyw związane hydraulicznie 

 

≥ 90 

Destrukt asfaltowy ≤ 30 

Zanieczyszczenia 
Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 

Składniki organiczne ≤ 0,1 

 
 
 
 

Tablica 1.5. Popiół powstały ze spalania odpadów komunalnych 

Składniki 
Zawartość grubego kruszywa 

[%(m/m)] 

Główne składniki 
Ziarniste substancje mineralne, łącznie ze szkłem, 
ceramiką, żużlem itp. ≥ 90 

Inne składniki Żelazo i inne metale ≤ 5 

 
Zanieczyszczenia 

Składniki niespalone ≤ 6 

Składniki organiczne ≤ 5 

Popiół lotny ze spalania odpadów komunalnych 
0 

 
 

ZAŁĄCZNIK 2 

PODSTAWY  FORMALNE  OPRACOWANIA  STWIORB 

1. Normy i przepisy 

 W 2010 r. wprowadzono do zbioru Polskich Norm normę PN-EN 13285 „Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja” [17].  Norma 
ta jest normą klasyfikacyjną, nie określającą bezpośrednio wymagań wobec mieszanek do konkretnych zastosowań. 

 Wprowadzenie normy PN-EN 13285 do praktycznego stosowania umożliwia krajowy dokument aplikacyjny „Mieszanki 
niezwiązane do dróg krajowych, WT-4 2010 Wymagania techniczne” [20], zalecony do stosowania w specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2010 r. 
 Norma PN-EN 13285 wprowadza stosowanie kruszyw zgodnych z normą PN-EN 13242 [16], obejmujących kruszywa 
naturalne, sztuczne i kruszywa z recyklingu. 
 Wyżej wymienione przepisy są podstawą do opracowania niniejszej STWIORB. 
 Obecnie stosowane określenie „mieszanka kruszywa niezwiązanego” odpowiada dawniej stosowanemu określeniu „kruszywo 
stabilizowane mechanicznie”. 

2. Schemat konstrukcji nawierzchni drogowej 

 Ogólny schemat konstrukcji nawierzchni drogowej podatnej i półsztywnej oraz podłoża, zgodnej z WT-4 2010, przedstawia 
poniższy szkic. 

 

warstwa ścieralna  
nawierzchnia warstwa wiążąca 

podbudowa zasadnicza 
podbudowa podbudowa pomocnicza 

podłoże ulepszone (warstwa mrozoochronna, odsączająca, odcinająca, wzmacniająca) 
podłoże podłoże gruntowe 
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ZAŁĄCZNIK 3 

PRZYKŁADY  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI 
Z  PODBUDOWĄ  ZASADNICZĄ  Z  KRUSZYWA  NIEZWIĄZANEGO  

(na podstawie opracowania „Projektowanie i elementy budowy dróg rolniczych i wiejskich”, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i 
Elektryfikacji Rolnictwa – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1986) 

Kruszywo łamane naturalne 

 
 

Warstwa ścieralna asfaltowa 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego 
niezwiązanego i podbudowie pomocniczej z gruntu wzmocnionego spoiwem 
hydraulicznym 

 
 

Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego lub naturalnego niezwiązanego na 
podbudowie zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwiązanego i podbudowie 
pomocniczej z gruntu wzmocnionego spoiwem hydraulicznym 

 
 

Warstwa ścieralna asfaltowa 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego lub naturalnego 
niezwiązanego i warstwie odsączającej z piasku 

Oznaczenia na rysunkach 
  7 – warstwa gruntu związana spoiwem hydraulicznym 
10 – warstwa kruszywa niezwiązanego łamanego 
11 – warstwa kruszywa niezwiązanego naturalnego 
14 – warstwa odsączająca z piasku 
Grubość warstw podano w cm 
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D. 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM (CEMENTEM) 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ulepszeniem podłoża gruntami 
stabilizowanymi cementem , która zostanie wykonana w ramach zadania:  
   

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty ujęte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ulepszonego podłoża z 

gruntu stabilizowanego spoiwem  klasy C04/05 (Rc28 nie mniej niż 0,5 MPa)  pod nawierzchnią wg. zakresu określonego w Dokumentacji 

Projektowej. 

. 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu gruntu z optymalna ilością cementu i 
dodatków ulepszających  oraz wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzone j 
mieszanki. 
 
1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa wraz z dodatkiem ulepszającym zagęszczona i stwardniała 
w wyniku ukończenia procesu wiązania lepiszcza. 
 
1.4.3.  Podłoże gruntowe ulepszone cementem (ulepszone podłoże) - warstwa lub zespół warstw leżących pod konstrukcją 

nawierzchni drogowej w wypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie spełnia warunków nośności lub 

mrozoodporności. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym może zawierać następujące warstwy: 

mrozoochronną, odcinającą  i wzmacniającą, a w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego, może spełniać funkcje 

wszystkich tych warstw jednocześnie. Grubość podłoża ulepszonego jest zależna od rodzaju i grubości konstrukcji nawierzchni, 

kategorii obciążenia ruchem (Kri) oraz grupy nośności (Gi) podłoża gruntowego i głębokości przemarzania gruntu. 

 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Programie 
Funkcjonalno - Użytkowym dla Zamówienia. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
 
2.2.  Cement 
 
Należy stosować cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1. 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6. 

Dopuszcza się do stosowania inne drogowe spoiwa hydrauliczne. 

 
2.3.  Grunty do stabilizacji cementem 
 
Do wykonania warstw stabilizowanych cementem wraz z dodatkami ulepszającymi za przydatne można uznać grunty, które spełniają 
wymagania podane w kolumnie 7  tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania dla gruntów do stabilizacji cementem wraz z dodatkami ulepszającymi  

 
 
Decydującym sprawdzianem przydatności materiału do stabilizacji spoiwami hydraulicznymi są wyniki wytrzymałości na ściskanie 
próbek platformy roboczej oraz gruntu stabilizowanego spoiwem. 
 
 
2.4.  Woda 
 
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta,  bez zawartości szkodliwych dodatków, 
odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008.  
 
2.5.  Dodatki ulepszające 
 
Jako dodatki ulepszające można stosować wapno, popioły lotne lub chlorek wapnia. Zastosowanie dodatku musi być zawsze 
potwierdzone badaniami i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
2.6.  Grunt stabilizowany cementem 
 
Właściwości gruntu stabilizowanego cementem powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Właściwości mieszanki cementowo-gruntowej 

Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Wskaźnik 

mrozoodporności RC7 RC28 

Dolna część warstwy ulepszonego podłoża gruntowego w 
przypadku posadowienia konstrukcji nawierzchni na podłożu z 
gruntów wrażliwych na działanie mrozu i wody (wątpliwych i 
wysadzi nowych) 

- ≥0,5 MPa 0,6 1).2) 

 1) Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów średnio- i bardzo spoistych 
oraz gruntów z zawartością części organicznych powyżej 2%,albo gruntów kwaśnych o pH≤5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w ilości 
większej niż cementu  
  2) W przypadku wykonania warstw ulepszonego podłoża z mieszanek stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi wbudowywana 
mieszanka powinna spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych WT-5 2010r.: Część 1. Mieszanki związane 
cementem wg PN-EN 14227-1 lub Cześć 4. Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5.  
 
3. SPRZĘT 
 
Do wykonania w mieszarkach należy stosować następujący sprzęt: 
-  mieszarki stacjonarne, muszą one być wyposażone w urządzenia wagowe dla gruntu, spoiwa   i dodatków ulepszających, 
-  przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 
-  spycharki, równiarki, rozkładarki, 
-  walce ogumione im stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
Do wykonania stabilizacji metoda „na miejscu” należy stosować następujący sprzęt: 
-  recykler gruntu do wymieszania gruntu z cementem i dodatkami ulepszającymi zapewniający głębokość mieszania minimum 
25cm, 
-  rozsypywarki wyposażone w osłony przeciw pylne i szczeliny o regulowanej szerokości   do rozsypywania spoiw i dodatków 
ulepszających, 
przewoźne zbiorniki na wodę, wyposażone w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,  
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 
-  zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania  w miejscach trudnodostępnych. 
Używany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.1.  Transport cementu  
  
Transport cementu powinien odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem  i zanieczyszczeniem. 
 
4.2.  Transport gruntu    
 
Grunt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi gwarantującymi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i zmiana 
wilgotności. 
 
4.3.  Transport wody  
 
Jeżeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezpośrednio z instalacji wodociągowej, to powinna być dowożona z 
uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem. 
 
4.4.  Transport mieszanki   
 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający rozsegregowaniu mieszanki 
oraz utracie wilgotności.  
Do transportu mieszanki należy stosować samochody samowyładowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane 
przez Inżyniera.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem wraz z dodatkami ulepszającymi nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura 
powietrza spadła poniżej 5ºC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże pod warstwę stabilizowana cementem powinno być przygotowane i odebrane zgodnie  z zasadami określonymi w 
odpowiednich ST.Dla ulepszenia podłoża należy przyjąć współczynnik spulchnienia materiału 1,50 tzn w celu uzyskania 20 cm warstwy 
ulepszenia gruntu należy wykonać mieszania na głębokość 30cm. Warstwa ulepszenia ma na celu ujednolicenie podłoża oraz funkcję 
warstwy technologicznej. 
 
5.4.  Metody wykonywania warstwy stabilizowanej cementem 
 
Dopuszcza się następujące metody wykonywania warstwy stabilizowanej cementem: 
-  stabilizacja metoda mieszania „na miejscu” (pod warunkiem uzyskania jednorodności warstw   oraz parametrów 
wytrzymałościowych) 
-  stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych.  
 
5.5.  Zagęszczanie warstwy 
 
Zagęszczanie warstwy należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki IS≥1,0, określonego w PN-S-96012, 
punkt 2.3.5. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być naprawiane przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki  o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. 
 
5.6.  Spoiny robocze 
 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.  
 
5.7.  Pielęgnacja wykonanej warstwy  
 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
-  utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda w ciągu dnia, w czasie od 7 do 10 dni. 
-  przykrycie warstwą pospółki lub kruszywa łamanego i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym od 7-10 dni. 
 
Inne sposoby pielęgnacji i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane   przez Wykonawcę po uzyskaniu 
akceptacji Inżyniera. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgoda Inżyniera, gotową warstwę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.  
 
5.8.  Odcinek próbny 
 
Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
-  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do spulchnienia, mieszania, rozkładania i zagęszczania   jest właściwy, 
-  określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy po 
zagęszczeniu, 
-  określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od  400 m2 do 800 m2. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania stosowanych materiałów (zgodnie z pkt.2) lub przedstawić 
deklaracje zgodności z obowiązującymi normami (spoiwo), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja może 
być rozpoczęta po uzyskaniu od Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu mieszanki. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania platformy roboczej  i ulepszonego podłoża z gruntu (kruszywa) 
stabilizowanego cementem podano w Tablicy 3.  
 
Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbudowy                  
na jedno badanie  

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa 

2 6 000 m2 

2 Wilgotność mieszanki gruntu (kruszywa)                     
z cementem 

3 Jednorodność i głębokość wymieszania*  

4 Zagęszczenie warstwy  

5 Grubość warstwy  

6 Wytrzymałość na ściskanie R7 i R28 1 seria  
(1x3 próbek) 

6 000 m2 

7 Mrozoodporność Badanie w przypadkach wątpliwych dla gruntów 
wymienionych w pkt. 6.3.7.  

8 Badania spoiwa  Dla każdej dostawy należy załączyć kwit dostawy zgodny z 
Deklaracją Właściwości Użytkowych  

9 Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła 

*  dotyczy metody stabilizacji metodą „na miejscu” 
 
6.3.1.  Uziarnieni gruntu / kruszywa  
 
Próbki do badań należy pobierać z mieszanek lub z warstwy przed podaniem cementu. 
 
6.3.2.  Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami  
 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancja +10%, -20% 
jej wartości. 
 
6.3.3.  Jednorodność i głębokość wymieszania 
 
Jednorodność wymieszania gruntu (kruszywa) z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. Głębokość 
wymieszania mierzy się w odległości 0,5m od krawędzi podbudowy i/lub ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być 
taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowej. 
 
6.3.4.  Zagęszczenie warstwy 
 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia IO≤2,2 lub IS≥1,0. 
 
6.3.5.  Grubość ulepszonego podłoża 
 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5m  od krawędzi w miejscach gdzie 
pobierana jest próba na badanie wskaźnika zagęszczenia.  Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±10%. 
 
6.3.6.  Wytrzymałość na ściskanie 
 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm  (przy uziarnieniu gruntu lub kruszywa do 
10mm) lub 16cm (przy uziarnieniu do 40mm). Przygotowanie i pielęgnacja próbek powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
normie PN-EN 14227-1 lub Cześć 4. Mieszanki związane spoiwem drogowym wg PN-EN 14227-5. 
 
6.3.7.  Mrozoodporność 
 
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów z zawartością części 
organicznych powyżej 2%, albo gruntów kwaśnych o pH≤5 ub przy dodaniu popiołów lotnych w ilości większej niż cementu (PN-S-
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96012  pkt. 2.2.2).Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-96012.W innych przypadkach 
mają zastosowanie Wymagania Techniczne WT-5 2010r. (punkt 2.6. tablica 2.) 
 
6.3.8.  Badanie spoiwa 
 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca przedstawi deklarację zgodności wystawioną przez producenta. 
 
6.3.9.  Badanie wody 
 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 
 
 
6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy 
 
Częstość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 4. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań  
i pomiarów 

Minimalna częstość badań i pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1km 

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

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m na osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad  
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1km 

 
6.4.1.  Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 
 
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy i/lub ulepszonego podłoża zostały przedstawione w Tablicy 5. 
 
Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 
 

L.p. Wielkość mierzona Jednostka Tolerancja 

1 Szerokość warstwy Cm +10/-5 

2 
Nierówności podłużne lub poprzeczne 
mierzone łatą 4m lub planografem 

Mm 15 

3 Spadki poprzeczne % ±0,5 

4 Rzędne wysokościowe Cm 
 
1/-2 

5 Ukształtowanie osi w planie Cm ±5 

 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego  podłoża 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań ST określonych w pkt. 6, powinny 
być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest: 
-  1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o określonej grubości i wytrzymałości 
metodą mieszania w mieszarkach, 
-  1m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o określonej grubości i wytrzymałości 
metodą mieszania „na miejscu” 
zgodnie z dokumentacją Projektową. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1m2 ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania  w mieszarkach obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
-  wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
-  wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
-  rozłożenie i wyprofilowanie zagęszczenie mieszanki, 
-  pielęgnacja wykonanej warstwy, 
-  zabezpieczenie (podpora) brzegów warstwy, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
-  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 
 
Cena wykonania 1m2 ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem metodą mieszania  
na miejscu obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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-  koszt wykonania badań gruntów, 
-  koszt doprowadzenia gruntu podłoża do wymaganych parametrów pozwalających do stabilizacji cementem, 
-  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
-  wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
-  spulchnienie gruntu, 
-  dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiałów i urządzeń pomocniczych, 
-  opracowanie recepty laboratoryjnej, 
-  rozścielenie składników zgodnie z receptą laboratoryjną, 
-  wymieszanie gruntu z cementem wraz z dodatkami ulepszającymi, 
-  zagęszczenie warstwy, 
-  pielęgnacja wykonanej warstwy, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  odwodnienie terenu robót wraz z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na palcu budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badań cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

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

PN-B-04481:1988         Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

PN-EN-12620:2004+A1:2008 Kruszywa do betonów 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z z gruntu stabilizowanego cementem. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Warszawa, 2014r. 

 

WT-5. 2010  Wymagania Techniczne. Mieszanki związane Spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.  
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D. 04.05.01a PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM  
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ulepszeniem podłoża 
gruntami stabilizowanymi cementem , która zostanie wykonana w ramach zadania:  
   

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
 
1.3  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty ujęte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podbudowy 
pomocniczej z mieszanki kruszywa związanej cementem  klasy C3/4 (Rc28 nie więcej niż 6,0 MPa)  pod nawierzchnią wg. 
zakresu określonego w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 

Określenia i definicje użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p.1.4. 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji 

hydraulicznych. 

1.4.2. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 

sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 

podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. 

1.4.3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 

sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw 

jezdnych na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.4. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.5. 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.  

1.4.6. 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. 

1.4.7. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.8. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 

żwirowe. 

1.4.9. 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. 

1.4.10. 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. 

1.4.11. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym 

uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

1.4.12. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m  procent masy, 

NR  brak konieczności badania danej cechy, 

CBGM  mieszanka związana cementem, 

CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 

d  dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), D  górny wymiar 

sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), H/D  stosunek wysokości do 

średnicy próbki. 

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



Meritum Projekt  

 
131 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
2.2.  Cement 
 
Należy stosować cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, PN-EN 196-2, PN-EN 196-3, PN-EN 196-6. 
 
2.3.  Woda 
 
Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być czysta,  bez zawartości szkodliwych 
dodatków, odpowiadająca wymaganiom PN-EN 1008.  
 
2.4.  Dodatki ulepszające 
 
Jako dodatki ulepszające można stosować wapno, popioły lotne lub chlorek wapnia. Zastosowanie dodatku musi być zawsze 
potwierdzone badaniami i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
 
2.5.  Kruszywa do wykonania podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem 
 

Do wykonania podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem należy stosować kruszywa zgodne z normą PN-EN 

13242.  

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) z dokładnością ± 
5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy z mieszanek związanych cementem (skróty użyte w 

tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział) 

 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z mieszanek związanych cementem.  
 

 



  Meritum Projekt 

 
132 

 
 
 
Decydującym sprawdzianem przydatności materiału do stabilizacji cementem wraz z dodatkami ulepszającymi są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek platformy roboczej oraz gruntu stabilizowanego spoiwem. 
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3. SPRZĘT 
 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 

− przewoźne zbiorniki na wodę, 

− układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

− walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno 

dostępnych. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów 

lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORTUżywany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 
4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
4.1. Transport materiałów 
 
Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w 

sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki 

niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, 

samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i 

urządzenia do wyładowania cementu. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 

Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia ich walorów 

użytkowych. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
 
Podbudowa z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy temperatura powietrza jest niższa  

od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  

i odpowiednich ST. 

Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby wyznaczały 

ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 

warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób 

wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia prowadnic 

można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża  
 
Podłoże pod warstwę podbudowy stabilizowanej cementem powinno być przygotowane i odebrane zgodnie  z zasadami 
określonymi w odpowiednich ST.  
 
5.4.  Projektowanie mieszanki związanej cementem 
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 

projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 

materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa 

powinna być oparta na próbach 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 lub podłoża ulepszonego. 

Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora 

wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. Wytrzymałość na 

ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa lub większa od wytrzymałości 

na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc, po 28 

dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa wytrzymałości Wskaźnik mrozoodporności 

H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b C3/4 0,6 
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Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. 

Rc7, Rc14, Rc28. 

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne 

mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym oraz 

uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z 

mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej 

specyfikacji. 

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się 

zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 

8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych na 

rys. 1.1÷1.5 zgodnie z WT-5 2010, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 

 

 
Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
 

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 
 
Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia z 

mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza niż 3 % 

m/m. 

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa, jeśli podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że 

zachowana jest zgodność z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub 

doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić 

zgodnie z PN-EN 13286-2. 

Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Próbki należy 

przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze owilgotności 

powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie 

próbek wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą 

Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41. Wytrzymałość  

na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28 dniach pielęgnacji. 

Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie 

pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 

Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie probki  

po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie próbki po 28 dniach 

pielęgnacji. 

 

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej  

z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy  
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je całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. 

Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez 8 godzin i odmrażania  

w wodzie o temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać  

na 3 próbkach i do obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić,  

a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie Rc
z−o , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch 

wyników, z dokładnością 0,1. 

 

5.5.  Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
 
Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 

wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa 

 i cementu oraz objętościowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z 

WT-5 część 5. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy 

pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to 

do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze pierwszej warstwy przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za 

pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do 

wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczanie, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 maksymalnego 

zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem 

czasu wiązania cementu. Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 

podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. Zaleca się, aby Wykonawca organizował roboty w sposób 

unikający podłużnych spoin roboczych.  Jeśli jednak w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w 

górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla 

spoiny poprzecznej. Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je 

wykonać przez wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia 

betonu, tak aby powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Dla warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki o wytrzymałości Rc przekraczającej 6 MPa należy stosować technologie 

przeciwspękaniowe według ustaleń dokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosyntetyków lub membran, 

odpowiadających wymaganiom norm lub europejskich i krajowych aprobat technicznych. 

 
5.6.  Spoiny robocze 
 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości.  
 
5.7.  Pielęgnacja wykonanej warstwy  
 
Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji według jednego  

z następujących sposobów: 

– skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym Krajową Ocenę Techniczną, 

– przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład conajmniej 30 cm  

i zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 

– przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 

– przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 

– innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni 

pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

 
5.8.  Odcinek próbny 
 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

– stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

– określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy zagęszczonej, 

– określenia liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania 

podbudowy lub podłoża ulepszonego. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 20 m2 do 50 m2. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy lub podłoża ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka próbnego 

przez Inżyniera. 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, 

aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania platformy roboczej  i ulepszonego podłoża z gruntu 
(kruszywa) stabilizowanego cementem podano w Tablicy 3.  
 
Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy na jedno badanie  

1 Uziarnienie mieszanki  kruszywa 

2 6 000 m2 

2 Wilgotność mieszanki kruszywa z 
cementem 

3 Zagęszczenie warstwy  

4 Grubość warstwy  

5 Wytrzymałość na ściskanie R28 1 seria  
(1x3 próbki) 

6 000 m2 lecz nie rzadziej niż raz 
na dzienną działkę roboczą. 

6 Mrozoodporność Badanie na etapie opracowania recepty i w przypadkach wątpliwych  
 

7 Badania spoiwa  Dla każdej dostawy należy załączyć dokument dostawy zgodny z 
deklaracją właściwości użytkowych    

8 Badania wody Dla każdego wątpliwego źródła 

*  dotyczy metody stabilizacji metodą „na miejscu” 
 
6.3.1.  Uziarnieni gruntu kruszywa  
 
Próbki do badań należy pobierać z mieszanek lub z warstwy przed podaniem cementu. 
 
6.3.2.  Wilgotność mieszanki kruszywa ze spoiwami  
 
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancja 
+10%, -20% jej wartości. 
 
6.3.3.  Zagęszczenie warstwy 
 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia IO≤2,2 lub IS≥1,0. 
 
6.3.4.  Grubość ulepszonego podłoża 
 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5m  od krawędzi w miejscach 
gdzie pobierana jest próba na badanie wskaźnika zagęszczenia.  Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o 
więcej niż ±10%. 
 
6.3.5.  Wytrzymałość na ściskanie 
 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13286-41. Próbki do 
badań należy pobierać w miejscach wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem.  
 
 
6.3.6.  Badanie wody 
 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 
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6.4.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych warstwy 
 
Częstość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 4. 
 

Lp. Wyszczególnienie badań  
i pomiarów 

Minimalna częstość badań i pomiarów 

1 Szerokość 10 razy na 1km 

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

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne  10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m na osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad  
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1km 

 
6.4.1.  Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 
 
Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej podbudowy i/lub ulepszonego podłoża zostały przedstawione w 
Tablicy 5. 
 
Tablica 5. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 
 

L.p. Wielkość mierzona Jednostka Tolerancja 

1 Szerokość warstwy cm +10/-5 

2 
Nierówności podłużne lub poprzeczne 
mierzone łatą 4m lub planografem 

Mm 15 

3 Spadki poprzeczne % ±0,5 

4 Rzędne wysokościowe cm 
 
0/-1 

5 Ukształtowanie osi w planie Cm ±5 

 
6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i/lub ulepszonego  podłoża 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych i innych wymagań ST określonych w pkt. 
6, powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt, zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarową jest: 
-  1m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa związanego cementem metodą mieszania w mieszarkach mobilnych 
lub stacjonarnych o grubości i wytrzymałości zgodnej z Dokumentacją Projektową.. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania 1m2 podbudowy z kruszywa związanego  cementem metodą mieszania  w mieszarkach obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-  opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
-  wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
-  wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
-  rozłożenie i wyprofilowanie zagęszczenie mieszanki, 
-  pielęgnacja wykonanej warstwy, 
-  zabezpieczenie (podpora) brzegów warstwy, 
-  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-  naprawę powierzchni po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
-  koszt utrzymania czystości na przylegających drogach. 
 
11. PRZEPISY ZWIAZANE 

 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-2 Metody badań cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

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

PN-B-04481:1988         Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

PN-EN-12620:2004+A1:2008 Kruszywa do betonów 

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Warszawa, 2014r. 

 

WT-5. 2010  Wymagania Techniczne. Mieszanki związane Spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych.  
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D.04.06.01 PODBUDOWA Z  BETONU CEMENTOWEGO  

 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem warstwy z  betonu cementowego C20/25  w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zastosowaniem betonu cementowego do 
wykonywania podbudów. Wymagania niniejszej specyfikacji należy również odpowiednio stosować w odniesieniu do wykonania 
nawierzchni betonowej. 

 

1.5. Określenia podstawowe 

Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilości nie mniejszej niż 3% objętości zagęszczonej 
masy betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 
Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie i zwiększonej trwałości i mrozoodporności. 
Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne powodujące powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, 
dużej liczby bardzo drobnych pęcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej. 
Preparaty powłokowe - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają 
powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody. 
Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 
Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 
Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej ich grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się 
płyt. 
Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy szerokości jezdni ponad 6,0 m. 
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic 
syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki 
uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2.1. Cement 
 
2.1.1. Wymagane właściwości cementu 
 

Cement powinien spełniać wymagania określone w normach, przy czym do wykonania podbudowy z betonu należy stosować cement 
CEM I; CEM II; CEM III klasy nie mniejszej niż 32,5 zgodny z PN-EN 197-1. 
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inżyniera tylko 
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.  
 
2.2 Kruszywa 
 
Do wykonania mieszanki należy stosować kruszywo frakcji 0/31,5 mm o parametrach zgodnych z wymaganiami WT-5 2010. Uziarnienie 
powinno mieścić się w krzywych granicznych określonych poniżej: 
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2.3. Woda 
 

 Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do 
momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą. 
 
2.4. Domieszki napowietrzające 
 
Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, posiadające świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie drogowym lub aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze. 

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny 

być zgodne z PN-EN 934-2. 

. 
 
2.5. Masy zalewowe 
 
Do wypełniania szczelin w podbudowach betonowych należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na 
zimno, posiadające aprobatę techniczną. 
Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 
 
2.6 Materiały do pielęgnacji podbudowy betonowej 
 
Do pielęgnacji podbudowy betonowej mogą być stosowane: 

− preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 

− włókniny według PN-P-01715, 

− folie z tworzyw sztucznych, 

− piasek i woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  D00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 Cały sprzęt powinien być zaakceptowany  przez Inżyniera.. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy 

poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
 Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zawilgoceniem. 
Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Warunki atmosferyczne 
 
Podbudowa betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5oC i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych 
przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości podbudowy. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże należy przygotować zgodnie z ST D-07.04.01.01 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczony przed 
segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać: 

− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, 
zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami WT 5 2010. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni, po 
uzyskaniu na to zgody Inżyniera. 
Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach. 
Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na 
złączach. Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i 
natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez podbudowę wymaganej niwelety i spadków podłużnych i 
poprzecznych. 
Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku 
deskowaniem ślizgowym. 
Przed przystąpieniem do układania podbudowy należy wykonać czynności zabezpieczające sterowanie wysokościowe układarki. Drut 
profilujący układarki musi być napięty w taki sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka 

drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów wysokościowych, nie może przekraczać  3 mm. Odstęp 
punktów podparcia drutu profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. 
Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową 
należy wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki powinna wynosić ok. 1,5 m/min. 
Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej 
przerwy w betonowaniu, należy na podbudowie wykonać szczelinę roboczą. 
Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu 
łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

Pielęgnacja podbudowy 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację 
powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od 
zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego preparatu powinna być zgodna z ustaleniami ST. Preparatem powłokowym należy 
również pokryć boczne powierzchnie płyt. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo 
naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu podbudowy cienką warstwą piasku, o 
grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy (np. przykrywanie folią, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 
każdorazowej zgody Inżyniera. 
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Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Szczeliny powinny dzielić podbudowę na płyty kwadratowe lub 
prostokątne. Stosunek długości płyt do ich szerokości nie powinien być większy niż 1,5:1. 
Stosowane są następujące rodzaje szczelin 

− szczeliny skurczowe poprzeczne, 

− szczeliny podłużne, 

− szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na 
głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin powinno być wykonane w dwóch etapach: 

− pierwsze cięcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ułożeniu podbudowy wykonuje się tarczą grubości 3 mm na głębokość 1/3 
grubości podbudowy, 

− drugie cięcie, mające na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje się w terminie późniejszym, do szerokości 8 mm i głębokości 20 
mm. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego 
pasma betonu - przed ułożeniem nowego - smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed 
połączeniem betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę o głębokości 20 mm i 
szerokości 8 mm. 
Szczeliny rozszerzania wykonuje się w dwóch etapach: 

− pierwsze cięcie wykonuje się w czasie od 10 do 24 godzin od ułożenia betonu, na pełną grubość płyty, przy użyciu tarczy o grubości 
co najmniej 6 mm, 

− drugie cięcie, w stwardniałym betonie, wykonuje się o szerokości 20 mm i głębokości 30 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie mogą się różnić więcej niż  10%. 
W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu betonu klasy nie wyższej niż C20/25 dopuszcza się - po uzyskaniu zgody Inżyniera 
- wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu 
noża wibracyjnego itd. 

Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu 
betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w temperaturze powyżej 10oC przy bezdeszczowej, 
możliwie bezwietrznej pogodzie. 
Podbudowa, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o 
szerokości ok. 1 m. 
Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na 
gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 
 
5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i 

przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Badanie jakości betonu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 ST-07 Roboty betonowe oraz z poniższymi 

wymaganiami 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy betonowej  podano w tablicy 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy betonowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba na dziennej działce 

roboczej 

1 Badanie właściwości kruszywa Dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

2 Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Badanie cementu Dla każdej partii 

4 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 badania 

5 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance 
betonowej 

3 badania 

6 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 3 próbki 

7 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu 
po 28 dniach 

3 próbki 

8 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 4 próbki  

9 Oznaczenie mrozoodporności betonu 4 próbki na 1 serie 

 
Badanie kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być 
zgodne z wymaganiami.  
Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008:2004. 
Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości zgodnie z wymaganiami. 
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Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN-12350. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą 
mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera. 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7 . Wyniki badań powinny być zgodne 

z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1.  
Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-6  

Nasiąkliwość betonu 
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Nasiąkliwość nie może wynosić więcej niż 5 %. 
Mrozoodporność betonu 
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Po 150 cyklach przy badaniu bezpośrednim: 

− próbki nie powinny wykazywać spękań 

− łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków itp., nie przekracza 5% masy próbek 
zamrażanych 

− obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Badania dotyczące cech geometrycznych podbudowy betonowej 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy betonowej podaje poniższa tablica: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań                 

i pomiarów 

1 Szerokość podbudowy we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

2 Równość podłużna łatą  co 10m  

3 Równość poprzeczna we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

4 Spadki poprzeczne*) we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

5 Rzędne wysokościowe we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

7 Grubość podbudowy 1 raz w zatoce 

8 Sprawdzenie szczelin 2 razy w zatoce 

9 Wytrzymałość na ściskanie betonu podbudowy, 
nasiąkliwość i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 
decyzji Inżyniera 

 
Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 2-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,2 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 
Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. 
Sprawdzanie szczelin 
Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości 5 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie 
powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej podbudowy w sposób określony w PN-EN 12390 

 
 
6.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00„Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy). 
 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
Wykonanie podbudowy z betonu nie podlega odrębnej zapłacie i należy je uwzględnić w cenie jednostkowej w przypadku nawierzchni 
(drogi, zjazdy) z kostki betonowej lub nawierzchni brukowcowej, która będzie wykonywana w pasie robót ziemnych. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy betonowej obejmuje m.in.: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki betonowej, 

− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

− oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 

− ustawienie deskowań, 

− ułożenie warstwy podbudowy wraz z jej pielęgnacją, 

− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i poprzecznych szczelin, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  Badania 

geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości.   

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 

PN-EN 933-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 

 

PN-EN 1367-3 Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro – Deval).   

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

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

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.   

PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Oznaczanie 

mrozoodporności.   

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. 

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i 

etykietowanie.   

PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki związane cementem. 

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za 
pomocą aparatu 

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie 
za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 

PN-EN 13286-41    Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie 

mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.   

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania   

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łatą i planografem. 
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9.2. Inne dokumenty  

WT-5. Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.  
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D.04.07.01a PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem podbudowy z 
betonu asfaltowego AC 22 P, która zostanie wykonana w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Roboty ujęte w niniejszej STWiORB obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie warstwy podbudowy z 
betonu asfaltowego AC 22 P w zakresie wg Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

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

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze względu na największy wymiar kruszywa 
D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    – beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 
PMB    – polimeroasfalt, 
D          – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D          – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C          – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD    – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 

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

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP   – miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
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2.2. Lepiszcza asfaltowe 

 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych 
lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR5 - KR6 AC16P, AC22P,AC32P 35/5, 50/70, 
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jedno
stka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 

wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 
mm 

25-55 3 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperaturach 
eksploatacyjnych 

Temperatura mięknienia 
PN-EN 1427 
[22] 

°C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania (mała 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13589 
[55] 
PN-EN 13703 
[57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania w 5°C (duża 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13587 
[53] 
PN-EN 13703 
[57] 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
(Odporność  
na starzenie wg PN-
EN 12607-1  
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

Pozostała penetracja 
PN-EN 1426 
[21] 

% ≥ 40 3 

Wzrost tem-peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 8 3 

Inne właściwości Temperatura zapłonu 
PN-EN ISO 
2592 [63] 

°C ≥ 235 3 

 
 

1 2 3 4 5 6 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura łamliwości 
PN-EN 12593 
[29] 

°C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty w 25°C 
PN-EN 13398 
[51] 

% ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty w 10°C   NPDa 0 
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Zakres plastyczności 
PN-EN 14023 
[59] Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność magazynowania. 
Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[52] 
PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 

Stabilność magazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 
PN-EN 1426 
[21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek temperatury 
mięknienia po starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-
1 [31] 
PN-EN 1427 
[22] 

°C TBRb 1 

Nawrót sprężysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-
1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-
1 [31] 
PN-EN 13398 
[51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprężysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-
1  
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być 
izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 
kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania 
oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3. Kruszywo  
 
 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 
[64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 
2010 tablica 4, 5, 6, 6a, 7. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować 
środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [34], 
metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 
nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

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

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 
14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 
luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone 
w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza 
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 
powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki 
powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
(AC22P). 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy dla ruchu 
KR1÷KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 

Właściwość AC16P 
KR1-KR2 

AC22P 
KR1-KR2 

AC16P 
KR3-KR6 

AC22P 
KR3-KR6 

AC32P 
KR3-KR-6 

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

45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 

22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 

16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 

8 50 85 42 72  76 42 68 33 53 

2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12 

0,063 4 10 4 10 2,0 8 4 8 3 7 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6 
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*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik   według równania:  

d

650,2


 =  

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance powinna być wyższa od podanej o wielkość dopuszczalnej odchyłki 

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu  KR1 ÷ KR2 [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 
PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax  8,0 

Vmin  4,0 
Vmax  8,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania, a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR3 ÷ KR4  [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 
PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 
D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

Tablica 9.  Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla ruchu KR5 ÷ KR6  [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B  w 
powietrzu,  
PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR 

deklar 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR deklar 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i 
zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu 
drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki 
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mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 

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

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych 
różnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno 
być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną 
metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
podbudowy [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i 
wyłączania 12 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, 
a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 
asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie 
wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. 
Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia 
organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania podbudowy. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania 
oraz wyników z odcinka próbnego. 
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5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich współpracy 
w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed ułożeniem warstwy 
podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 12. 

Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiającej 

połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 

Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w 
nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura 
otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w 
wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 
należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

 
Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR1÷KR2  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3÷KR6  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3÷KR6  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

AC32P,  KR3÷KR6  9,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego 
należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

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

6.3.1. Uwagi ogólne 

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

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 
zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny 
należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu 
odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 ), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
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6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera 
lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 

6.4.1. Uwagi ogólne 

 Właściwości mieszanki należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z 
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 
powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 
podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej 
jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 
całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 

niż 1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

Niezależnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może być 
mniejsza od projektowanej grubości o więcej niż 2,5 cm. 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 
14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP). 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) 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, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST 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. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

- 10.2. Normy 

- (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej OST) 

 PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

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

opisu petrograficznego 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

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

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie 
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 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej 
i jamistości 

 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

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

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

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

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

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

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

 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
 PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 
Metoda destylacji azeotropowej 

 PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz 
trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
 PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 

do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

 PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
 PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

 PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 

 PN-EN 12607-1 
i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

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

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

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

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

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

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

 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

 PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

 PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
 PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
 PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
 PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
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 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
 PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
 PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 
 PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

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

 
 

 
- 10.3.  Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 

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

Warszawa 2010 
- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz I. Warszawa 2014 
- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz II. Warszawa 2016 
-  
- 10.4.  Inne dokumenty 
-  

- Rozporządzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. 

U. 2016. Poz. 124 

- Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
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D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 
 

D.05.03.05.A  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA 
 
 
1. Wstęp 

 
1.1 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem warstw: ścieralnej z 
betonu asfaltowego w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
Niniejsza STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
 
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą Robót wymienionych w pkt. 1.1. i obejmują wykonanie warstwy ścieralnej zgodnie z 
lokalizacją określoną w Dokumentacji  
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
 Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, wytworzona w określony sposób, 
spełniająca określone wymagania. 
 
 Beton asfaltowy - mieszanka mineralno - asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  
 
 Destrukt asfaltowy – materiał ziarnisty uzyskany w wyniku frezowania na zimno warstw asfaltowych nawierzchni. 
 
 Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiększenia jego przyczepności do 
kruszywa. 
 
 Modyfikator asfaltu  - środek chemiczny dodawany do asfaltu, zmieniający strukturę cząsteczkową asfaltu, zmniejszający 
lepkość, ułatwiający otaczanie kruszywa, polepszający własności adhezyjne i w efekcie zwiększający wytrzymałość i odporność na 
koleinowanie mieszanek mineralno – asfaltowych. 
 
 Podłoże pod warstwę asfaltową – powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  
 
 Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu  
w  wodzie. 
 
 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.  
 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.5. 
 
2.  Materiały 

 
 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 2. 
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2.2.  Materiały stosowane 
 
2.2.1. Asfalt 
 
Należy stosować asfalt 50/70  zgodnie z wymaganiami WT-2 .Wymagania i metody badań zgodnie z PN-EN 12591:2002 i WT-2 dla 
każdej dostawy. 
 
 

Lp. Właściwości  Metoda badania Rodzaj asfaltu 

50/70 

 Właściwości obligatoryjne    

1. Penetracja w 25 C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 

2. Temperatura mięknienia C  PN-EN 1427 46-54 

3. Temperatura zapłonu, nie mniej niż C PN-EN ISO 2592 220 

4. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż % mm PN-EN 12592 99 

5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost)  
nie więcej niż 

% mm PN-EN 12607-1 0,5 

6. Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 50 

7. Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż C PN-EN 1427 48 

 Właściwości specjalne krajowe    

8. Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1 2,2 

9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

C PN-EN 1427 9 

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż C PN-EN 12593 -8 

 
 
2.2.2. Kruszywa 
 
Należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 2014. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
W zależności od kategorii ruchu należy stosować odpowiednie kruszywa.  
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.2.3. Wypełniacz 
 
Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN 13043:2004/ AC:2004 i WT-1 dla wypełniacza 
podstawowego, z równoczesnym wykorzystaniem pyłów z odpylania  (pod warunkiem pozytywnego orzeczenia laboratorium 

drogowego), przy zachowaniu stosunku wypełniacza podstawowego do pyłów  1. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043:2004/AC:2004. 
 
 
2.2.4. Środek adhezyjny 
 
Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego zgodnego z PN-S-96025:2000, podejmie Inżynier na podstawie wyników prób 
przyczepności asfaltu do kruszywa dostarczonych przez Wykonawcę. 
W przypadku stosowania modyfikatora asfaltu, kwestię ewentualnego użycia środka adhezyjnego należy skonsultować z producentem 
danego modyfikatora. 
Mogą być stosowane jedynie środki adhezyjne posiadające Krajową Ocenę Techniczną IBDiM i atest producenta.  
Środki adhezyjne należy stosować obligatoryjnie dla warstwy ścieralnej oraz zgodnie z warunkami podanymi w Aprobacie Technicznej.  
 
3.  Sprzęt 

 
3.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"  pkt. 3. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.  

−  Wytwórnia powinna być o wydajności co najmniej 150 Mg/h, a proces produkcji mieszanki sterowany elektronicznie 
(w tym naważanie),  

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych elektronicznie i wyposażonych w płytę 
wstępnego zagęszczania z układem grzewczym.          Układarki winny umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni, 

- skrapiarek wyposażonych w elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchyłka dozowania nie może 

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

 
 
4.  Transport 

 
4.1 Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
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4.2 Transport materiałów 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on odbywać w: 
- cysternach kolejowych, 
- cysternach samochodowych 
- bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 
 
 Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przeznaczonych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 
pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczającego przed zawilgoceniem i 
uszkodzeniem worków. 
 
 
 Kruszywo  
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

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

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

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

załadunkiem i rozładunkiem,  
- w porze chłodnej stosować podgrzewanie podbudowy przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, (przy rozruchu układania mas – 

wymóg konieczny).  
 
 
5.   Wykonanie robót 

 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
 
5.2 Projektowanie mieszanki mineralno – asfaltowej 
 
Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z WT-
2 2016. 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca, który przedstawia ją Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Każda zmiana składników mieszanki BA w czasie trwania Robót, wymaga opracowania nowej recepty     przez Wykonawcę i jej 
zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej i 3 próbki reprezentatywne mieszanki BA zagęszczonej 2x75 uderzeń ubijaka wg Marshalla oraz wyniki 
badań laboratoryjnych próbek materiałów pobranych w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na : 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi i STWiORB. 
 
5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Produkcja mieszanki BA może zostać rozpoczęta po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, na wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej 
recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji.    Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki 
mineralno – asfaltowej. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie 
składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie odpowiedniej temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Dozowanie składników powinno być wagowe i zautomatyzowane, zgodne z receptą.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić nie więcej niż 2% w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli stosowany jest modyfikator asfaltu, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie, z 
uwzględnieniem zaleceń producenta. 
Przy otaczarce musi być zamontowana specjalna instalacja elektroniczna umożliwiająca wagowe dozowanie modyfikatora do asfaltu, 
przed mieszalnikiem otaczarki. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w 
recepcie. 
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Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej 

temperatury z tolerancją 5oC. 
 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla asfaltu 35/50   145oC165oC,  

- dla asfaltu 50/70   140oC160oC,  

−  
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać właściwą temperaturę mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z asfaltem 35/50   140oC170oC, 

- z asfaltem 50/70   135oC165oC,  

−  
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niższej od 
wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny. 
 
 
5.4 Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod warstwę ścieralną stanowi warstwa wiążąca. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową.  
Przy skrapianiu powierzchni jezdni po sfrezowaniu, przed ułożeniem warstwy wiążącej, ilość asfaltu (po odparowaniu wody z emulsji) 
powinna wynosić 0,2 – 0,5 kg/m2. 

Przy skrapianiu warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej, ilość asfaltu (po odparowaniu) powinna wynosić 0,10,3 kg/m2.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia 
wynosi co najmniej 0,5 godziny. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. elementów powinny być pokryte asfaltem lub innym materiałem 
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
 
5.5 Warunki przystąpienia do Robót 
 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby była nie niższa od +5oC. Nie 

dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V16 m/s). 
W porze chłodnej stosować podgrzewanie podbudowy przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, przy rozruchu układania mas – 
wymóg konieczny. 
 
 
5.6 Zarób próbny 
 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.  
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w 
granicach podanych w tablicy 5. 
 
Tablica 5.  Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu 

pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 

KR 1 – 2 KR 3 – 6 

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

5,0 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 2,0 

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

4 Asfalt 0,5 0,3 

 
5.7 Odcinek próbny 
Na 3 dni przed rozpoczęciem Robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  
- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w 

Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
Do próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny winien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
 
5.8 Wbudowanie i zagęszczenie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości 
warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki zgodnie z WT-2 2016 część 2. 
Zagęszczenie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym  na odcinku próbnym. 
 

Zagęszczanie należy rozpocząć od niższej krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być  
98,0 %. 
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Sposób wykonania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.  Kontrola jakości robót 

 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 
6.2 Badania przed przystąpieniem do Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wynik  tych badań  wraz z receptą Inżynierowi do akceptacji. Badania należy 
także wykonać przy zmianie pochodzenia materiału. W takim przypadku powinna zostać również opracowana nowa recepta 
laboratoryjna na mieszankę mineralno-asfaltową zaakceptowana przez Inżyniera. 
 
 
6.3 Badania w czasie Robót 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6 - Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-  asfaltowej 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań  
na dziennej działce roboczej 

1 Dozowanie składników Dozór ciągły 

2 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

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

3 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 

4 Właściwości wypełniacza (badania niepełne) 1. na 100 Mg 

5 Właściwości kruszywa (badania niepełne) przy każdej zmianie i wg wymagań Inżyniera 

6 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 

dozór ciągły 

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

8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

 
 
 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z 
receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 5. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej należy badać na kruszywie uzyskanym po ekstrakcji.  
Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 
 
 
 Badanie właściwości asfaltu 
 
Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 
- penetracji w temp. 25 oC, 
- temperatury mięknienia PiK. 
 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: 
- wyniki badań sprawdzających j.w. są zgodne z wymaganiami określonymi w  pkt. 2.2.1., 
- wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony  do dostawy, są zgodne z wymaganiami 

określonymi w  pkt. 2.2.1. 
 

 
 Badanie właściwości wypełniacza 
 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić, zgodnie z pkt. 22.3, właściwości wypełniacza w zakresie: 
- uziarnienia, 
- wilgotności. 
 
 
 Badanie właściwości kruszywa 
 
Z częstotliwością podaną w tabeli 6 należy określić właściwości kruszywa wg zakresu badań niepełnych. Przy każdej zmianie kruszywa 
należy określić jego klasę i gatunek. 
 
 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury         na skali odpowiedniego 
termometru zamocowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej. 
 
 
 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru  w mieszance i odczytaniu 
temperatury. Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia pomiarowego 
zainstalowanego w otaczarce. 

Dokładność pomiaru 2oC. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie. 
 
 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu  
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowania. 
 
 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być 
zgodne z receptą laboratoryjną. Zawartość wolnych przestrzeni w ułożonej warstwie powinna mieścić się w zakresie 2,0 – 5,0 %. 
 
 
  Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 7. 
 
Tablica 7.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1.  Szerokość warstwy co 100 m 

2.  Równość warstwy 
- podłużna 
- poprzeczna 

 
- pomiar ciągły  
- co 5 m 

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

4.  Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej                 oraz 
usytuowania osi według Dokumentacji Projektowej 5.  Ukształtowanie osi w planie 

6.  Grubość wykonanej warstwy 3 razy ( w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7.  Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

8.  Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

9.  Wygląd warstwy ocena ciągła 

10.  Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego układanego pasa o długości do 1000 m 

11.  Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
 
 Szerokość warstwy  
 

Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. Szerokość warstwy 
asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z 
każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.  
 
 
 Równość warstwy 
 
Nierówności podłużne i poprzeczne mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe  od podanych w tablicy 8. 
 

Tablica 8. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 

Lp. Drogi 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

1 Drogi klasy A, S i GP - 6 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 

3 Drogi klasy L i D 9 12 

 
 
Do oceny równości podłużnej można stosować metodę profilometryczną, umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI.  
Do pomiaru równości warstw Inżynier może dopuścić inne równoważne metody. 

 
 

 Spadki poprzeczne warstwy 
 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny  

być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5%. 
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 Rzędne wysokościowe 
 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 1 cm. 
 
 
 Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 
 
 Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją  10%.  
 
 
 Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.  
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 15 cm. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 

 Krawędź, obramowanie warstwy 

 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. 
W miejscach, gdzie zaszła konieczność obcięcia warstwy, miejsca obcięcia powinny zostać pokryte asfaltem. 
 
 
 Wygląd warstwy 
 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednorodną teksturę, bez miejsc przeasfalto-wanych, porowatych, łuszczących się 
i spękanych. 
 
 
 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi  
w STWiORB i recepcie laboratoryjnej. 
 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Odbioru Robót należy dokonać na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i przeprowadzonych 
pomiarów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiORB  
i  ustaleniami z Inżynierem. 
W przypadku  stwierdzenia usterek Inżynier wskaże zakres wykonania Robót poprawkowych, 
które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
Dla warstwy wiążącej obowiązują zasady odbioru jak dla Robót ulegających zakryciu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie 
- zakup i dostarczenie materiałów na mieszankę 
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- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryjnej, zgodnej  z wymaganiami STWiORB 
- mechaniczne rozłożenie mieszanki z zaprojektowaną grubością, niweletą i spadkami poprzecznymi, zagęszczenie obcięcie i 

posmarowanie krawędzi 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów, wymaganych w niniejszej STWiORB. 
 
 
 

- 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
-  

- 10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

- 10.2. Normy 

- (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej OST) 

 PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

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

opisu petrograficznego 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

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

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie 
 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej 

i jamistości 
 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
 PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

 PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

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

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

 PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 
do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
 PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

 PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
 PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
 PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

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

 PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
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– Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
 PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 13: Pomiar temperatury 
 PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 18: Spływanie lepiszcza 
 PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 22: Koleinowanie 
 PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 27: Pobieranie próbek 
 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

– Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
 PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 

lepkościomierzem wypływowym 
 PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
 PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
 PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
 PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
 PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
 PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 
 PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

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

 
 

 
- 10.3.  Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 

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

Warszawa 2010 
- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz I. Warszawa 2014 
- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz II. Warszawa 2016 
-  
- 10.4.  Inne dokumenty 
-  

- Rozporządzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. 

U. 2016. Poz. 124 

- Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
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D.05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 50/70 (WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA ) 
 
1.   WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące robót związanych z wykonywaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
AC 16 W 50/70 w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
 
1.2.   Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3.   Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem: 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 8 cm – konstrukcja 1A nawierzchni jezdni KR2, 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 6 cm – konstrukcja 1B nawierzchni jezdni KR4, 
- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 4 cm – konstrukcja nakładki na istniejącej jezdni ul. 
Tarnogórskiej 
- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 grubości 6 cm – konstrukcja 3 nawierzchni drogi rowerowej 
 w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

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

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na największy wymiar kruszywa 
D, np. wymiar 16 lub 22. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

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

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

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP   - miejsce obsługi podróżnych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 1. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 można stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aktualnej Krajowej Oceny Technicznej. 

Tablica 1. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 

ruchu AC asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 ÷ KR2 16 50/70  

KR3 ÷ KR4 16 50/70 - 

 
 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być 
izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 
kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania 
oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3. Kruszywo  

 Do warstw podbudowy i wiążącej lub tylko warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności – AC WMS 

należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i 

wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 4, 5, 6, 6a, 7.  

Można stosować pyły z odpylania, pod warunkiem spełnienia wymagań jak dla wypełniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043. Proporcja 

pyłów i wypełniacza wapiennego powinna być tak dobrana, aby kategoria zwartości CaCO3 w mieszance pyłów i wypełniacza 

wapiennego była nie niższa niż CC70. 

 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
 
2.4. Środek adhezyjny 
 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 

przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować 

środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda 

A wynosiła co najmniej 80%.Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

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

 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie należy stosować elastyczne taśmy bitumiczne i pasty asfaltowe spełniające wymagania określone w tabelach poniżej. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec taśm bitumicznych 

Właściwość Metoda badawcza Dodatlowy opis warunków badania Wymaganie 

Temperatura mięknienia 
PiK 

PN-EN 1427  ≥90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2  20 do 50 
1/10 mm 

Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13880-3  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123 Test odcinka taśmy o długości 20 cm w 

temperaturze 0°C badanie po 24 godzinnym 
kondycjonowaniu 

Bez 
pęknięcia 

Możliwość wydłużenia oraz przyczepności 
taśmy 

SNV 671 920  
(PN-EN 13880-
13) 

W temperaturze -10°C ≥10% 
≤1 N/mm2 

Możliwość wydłużenia oraz przyczepności 
taśmy po starzeniu termicznym 

SNV 671 920  
(PN-EN 13880-
13) 

W temperaturze -10°C Należy 
podać wynik 
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Tablica 3. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

 
 
Tablica 4. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami 

 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje 
asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 
13808. Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808, należy stosować emulsje 
oznaczone kodem ZM. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
 
 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 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

 W terminie 3 tygodni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
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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. 

.  
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 5. Wymagane właściwości 
mieszanki mineralno-asfaltowej podane są  w tablicy 6 i 7. 
-  projektowanie funkcjonalne. 
 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego AC 16 W do warstwy wiążącej. 

 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  betonu asfaltowego AC 16 W do warstwy wiążącej,  KR1 ÷ KR2   

 
 
Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  betonu asfaltowego AC 16 W do warstwy wiążącej,  KR3 ÷KR4 

 
 
Dopuszcza się wykonanie warstwy wiążącej dla dróg obciążonych ruchem KR 1-2 z mieszanki zaprojektowanej dla wyższej kategoriu 
obciążeń. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i 

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

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia 
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu 
w wytwórni. 

Tablica 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 16 W  

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

PMB 10/40-65 

PMB 25/55-60 

od 140 do 175 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
 Do warstwy podbudowy dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 
– zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
– zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
– zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m).  
 Do warstwy wiążącej dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z 
zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego, podbudowa asfaltowa) pod warstwę podbudowy  i warstwę 
wiążącą z betonu asfaltowego AC 16 W powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 9. 

Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną 
metodą)  

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność podłoża pod 
warstwę [mm] 

wiążącą podbudowy 

A, S, 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 
9 12 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
12 15 

G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
12 

 
15 

L, D Pasy ruchu 15 18 

 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Oznakowanie poziome na warstwie stanowiącej podłoże warstwy 

asfaltowej należy usunąć. Wykonane w podłożu wypełnienia (łaty) z materiału o mniejszej sztywności np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału 

podstawowego np. wypełnić betonem asfaltowym. Podłoże wykazujące uszkodzenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych należy 

wymienić.  

 
5.5. Próba technologiczna 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. 
Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [40]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy  z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia 
organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
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 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania 
oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich współpracy 
w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża przed ułożeniem warstw podbudowy i wiążącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane 
w ilości podanej w tablicy 10. 

Tablica 10. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoża 

Układana warstwa asfaltowa 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu asfaltowego AC  Podbudowa tłuczniowa 0,7-1,0 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 0,5-0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3-0,51)  
0,7-1,02)  

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  
Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5 

1)  zalecana emulsja o pH >4 
2)  zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiającej połączenie 

oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

 
Przed skropieniem podłoże z mieszanki mineralno-asfaltowej należy oczyścić. W przypadku zanieczyszczonej warstwy 

dodatkowo oczyścić poprzez zabieg szczotkowania i mycie pod ciśnieniem. Przy używaniu szczotek mechanicznych należy zwrócić 

uwagę, aby nie została uszkodzona warstwa błonki asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanowiących górną powierzchnię 

warstwy. W przypadku zanieczyszczenia podłoża olejami, paliwem lub chemikaliami należy użyć specjalnych absorbentów do zebrania 

zanieczyszczeń a następnie zmyć powierzchnię wodą pod ciśnieniem. 

 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 

Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w 

nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
W zależności od ilości zastosowanej emulsji asfaltowej,  przed ułożeniem warstwy asfaltowej należy odczekać na 

odparowanie wody z emulsji asfaltowej: 

- 8 h w przypadku zastosowania więcej niż 1,0 kg/m2,  

- 2 h  w przypadku zastosowania od 0.5 do 1,0 kg/m2, 

- 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2 . 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5o C. 

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

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura 

otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11. Temperatura otoczenia może być niższa w 

wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 

wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 

należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 

Warstwa wiążąca 

0 

0 

+5 

+5 

 Właściwości wykonanej warstwy podbudowy i warstwy wiążącej powinny spełniać warunki podane w tablicy 12. 

Tablica 12. Właściwości warstwy wiążącej 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC 16 W   4 +/- 10 % ≥ 98 3,0 ÷ 8,0 

AC 16 W   6 +/- 10 % ≥ 98 3,0 ÷ 8,0 

AC 16 W   8 +/- 10 % ≥ 98 3,0 ÷ 8,0 

*W przypadku wykonywania warstwy wiążącej w oparciu o mma AC 16 W KR 1-2 dopuszcza się zawartość wolnej przestrzeni w 
zakresie 2,0 – 7,0 %. 
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 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 

grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 

wbudowywanie ręczne. 

 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).  

 
5.9. Krawędzie zewnętrzne warstw 

 
W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np. krawężników, ścieków, itp), 

krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu 

mocowanego do rozkładarki tzw. „buta” („na gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędź należy wyfrezować 

na zimno. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną 

(rys. 1.). Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek 

poziomych należy uszczelnić przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości: ‒ powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2 , ‒ krawędzie zewnętrzne 

- 4 kg/m2 . Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkoychi, krajową 

ocenę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 

(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 

zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny 

należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru 

na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 

mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 

wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13. 
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Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

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

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera 
lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z 
wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.1. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [41] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 

powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 14. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 

podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej 

jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 

całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 16 W 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 

niż 1000 m2 lub 

 
 
≤ 10 % 

2.  –  mały odcinek budowy   ≤ 10 % 

 
Niezależnie od średniej grubości, dla warstw podbudowy i wiążącej grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie może 

być mniejsza od projektowanej grubości całej nawierzchni asfaltowej o więcej niż 1,0 cm. 
 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w 
granicach podanych w tablicach 15-20. 
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Tablica 15.  Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań  
                  zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [% (m/m)] 
 

Rodzaj 
mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 3-4 5-8a} 9-19a} 20 

gruboziarnista +/- 0,6 +/- 0,55 +/-0,50 +/-0,40 +/-0,35 +/-0,30 
a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do obliczenia średniej arytmetycznej, którego 
odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej średniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do 
pojedynczego wyniku badania 

 
Tablica 16.  Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań  
                  zawartości kruszywa o wymiarze <0,063 mm, [% (m/m)] 
   

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 3-4 5-8a} 9-19a} 20 

gruboziarnista +/- 4,0 +/- 3,6 +/-3,2 +/-2,9 +/-2,4 +/-2,0 

 
 
Tablica 17.  Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań  
                    zawartości kruszywa o wymiarze <0,125 mm, [% (m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 3-4 5-8a} 9-19a} 20 

gruboziarnista +/- 5,0 +/- 4,4 +/-3,9 +/-3,4 +/-2,7 +/-2,0 

 
Tablica 18.  Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań  
                    zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 3-4 5-8a} 9-19a} 20 

gruboziarnista +/- 8,0 +/- 6,1 +/-5,0 +/-4,1 +/-3,3 +/-3,0 

 
 
Tablica 19.  Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań  
                    zawartości kruszywa grubego o wymiarze >2 mm [% (m/m)] 
 

Rodzaj 
mieszanki 

Liczba wyników badań 

1 2 3-4 5-8a} 9-19a} 20 

gruboziarnista +/- 8,0 +/- 6,1 +/-5,0 +/-4,1 +/-3,3 +/-3,0 

 
 
Tablica 20.  Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań  
                    zawartości ziaren grubych, [% (m/m)] 
 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 

1 2 3-4 5-8a} 9-19a} 20 

Gruboziarnista -9 +5 -7,6 +5,0 -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 +5,0 +/-5,0 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 
przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni  

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane w tablicy 12. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Do oceny równości podłużnej warstw podbudowy i wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstw podbudowy i wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w 
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 
cm. 
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 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy  z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70. 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 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 AC 16 W 50/70 i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST 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. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej OST) 

 PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

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

opisu petrograficznego 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

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

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 



  Meritum Projekt 

 
178 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie 
 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej 

i jamistości 
 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
 PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

 PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

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

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

 PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 
do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
 PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

 PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
 PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
 PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

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

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

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

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

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

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

 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

 PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

 PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
 PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
 PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 
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wahadłowego 
 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
 PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
 PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
 PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 
 PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

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

 
 

 
10.3.  Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 

 

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

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz I. Warszawa 2014 

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz II. Warszawa 2016 
 

10.4.  Inne dokumenty 
 

• Rozporządzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. 

U. 2016. Poz. 124 

• Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
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D.05.03.13a  NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI MASTYKSOWO- GRYSOWEJ SMA  
 
 
1. WSTĘP 
 
 1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ułożeniem warstwy ścieralnej 
nawierzchni z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
 1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
 
 1.3. Zakres Robót objętych STWiORB 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg zakresów pokazanych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Mieszanka  mineralna  (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na 
gorąco, w  określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
 
1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grubego kruszywa łamanego o nieciągłym uziarnieniu, 
związanego zaprawą mastyksową. 
 
1.4.4. Stabilizator mastyksu - dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), zapobiegający jej 
rozsegregowaniu. 
 
1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa 
odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
 
1.4.6.   Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z 
receptą laboratoryjną. 
 
1.4.7. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków 
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
 
1.4.8.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SSTWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 12. 2.  
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
 
2.2.  Lepiszcza asfaltowe 
 
 Należy stosować  polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. 
Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aktualnej krajowej oceny technicznej. 
 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA 

ruchu SMA asfaltu drogowego polimeroasfaltu 

KR3 – KR4 SMA 5 -  PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65, 
PMB 65/105-60 1) 

1) Do cienkiej warstwy na gorąco z SMA o grubości nie większej niż 3,5 cm 

 
.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 3. 
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 65/105 - 60 

wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa wyma-
ganie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Konsystencja w 
pośrednich 
temperatu-rach 
eksploa-tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426 
[21] 

0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 65-105 6 

Konsystencja  w 
wysokich  
temperatu-  rach 
eksploa-tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≥ 55 7 ≥ 65 5 ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciąga-nia 
(mała prę-dkość 
rozcią-gania) 

PN-EN 
13589 [55]      
PN-EN 
13703 [57] 

J/cm2 
≥ 1 
w 5°C 

4 
≥2 
w 5°C 

3 
≥ 1 
w 5°C 

4 

Siła rozciąga-nia w 
5°C (duża pręd-  
kość rozcią-gania) 

PN-EN 
13587 [53]      
PN-EN 
13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(meto-da uderzenia) 

PN-EN 
13588 [54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji 
(Odporność na 
starzenie) 
wg PN-EN 12607-1 
lub  -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426 
[21] 

% ≥ 60 7 ≥ 60 7 ≥ 60 7 

Wzrost tem-peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 8 2 ≤ 8 2 ≤ 10 3 

Inne właściwości 
Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 
2592 [63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 
Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593 [29] 

°C ≤ -12 6 ≤ -15 7 ≤ -15 7 

Nawrót sprężysty w 
25°C 

PN-EN 
13398 
[51] 

% 

≥ 50 5 ≥ 70 3 ≥ 50 5 

Nawrót sprężysty w 
10°C 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Zakres plastyczności 
PN-EN 
14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 
magazynowa-nia. 
Różnica temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399 [52] 
PN-EN 1427 
[22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowa-nia. 
Różnica penetracji 

PN-EN 
13399 [52] 
PN-EN 1426 
[21] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

Spadek tem-  
peratury mięknienia 
po starzeniu wg PN-
EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 1427 
[22] 

°C TBRb 1 TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprę-żysty w 
25°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub   -3 [31] 

PN-EN 
12607-1 [31] 
PN-EN 
13398 [51] 

% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 ≥ 50 4 

Nawrót sprę-żysty w 
10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 
lub   -3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być 
izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 
kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania 
oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
 
2.3.  Kruszywo do mieszanki SMA 
 
 Do mieszanki SMA należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo 
grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010  tablica 16, 17, 18. 
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 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4.  Kruszywo do uszorstnienia 
 
 W celu zwiększenia współczynnika tarcia wykonanej warstwy ścieralnej, w początkowym okresie jej użytkowania, należy 
gorącą warstwę posypać kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm  i 
dokładnie przywałować 
Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 
Składowanie kruszywa powinno odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 2.3. 
 
Tablica 4. Wymagania dotyczące kruszywa do uszorstnienia  warstwy ścieralnej z SMA [65] 

Właściwości 
kruszywa 

Metoda  
badania 

Wymagania  
dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm 

Uziarnienie PN-EN 933-1 [5] kat. GC 90/10 

Zawartość pyłu PN-EN 933-1 [5] kat. f1 , tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 1% (m/m) 

Odporność na polerowanie 
kruszywa, kat. nie niższa 
niż 

PN-EN 1097-8 [18] kat. PSV44     tj.odporność ≥ 44 

Gęstość ziaren 
PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, 9 
[16] 

deklarowana przez producenta 

Grube zanieczyszczenia 
lekkie, kat. nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1 
p. 14.2 [25] 

kat. mLPC 0,1, tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze 
większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1 % (m/m) 

Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości, rozdz. - rozdział 
 
2.5. Stabilizator mastyksu 
 
 W celu zapobieżenia spływaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA podczas 
transportu należy stosować stabilizatory, którymi mogą być włókna mineralne, celulozowe lub polimerowe, spełniające wymagania 
określone przez producenta. Włókna te mogą być stosowane także w postaci granulatu, w tym ze środkiem wiążącym. 
 Można zaniechać stosowania stabilizatora, jeśli stosowane lepiszcze gwarantuje spełnienie wymagania spływności lepiszcza 
lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje spływności lepiszcza z ziaren kruszywa. 
 
2.6. Środek adhezyjny 
 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki SMA na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] 
wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 
producenta. 
 
2.7.  Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie należy stosować elastyczne taśmy bitumiczne i pasty asfaltowe spełniające wymagania określone w tabelach poniżej. 
 
Tablica 5. Wymagania wobec taśm bitumicznych 

Właściwość Metoda badawcza Dodatlowy opis warunków badania Wymaganie 

Temperatura mięknienia 
PiK 

PN-EN 1427  ≥90°C 

Penetracja stożkiem PN-EN 13880-2  20 do 50 
1/10 mm 

Odprężenie sprężyste (odbojność) PN-EN 13880-3  10 do 30% 

Zginanie na zimno DIN 52123 Test odcinka taśmy o długości 20 cm w 

temperaturze 0°C badanie po 24 godzinnym 
kondycjonowaniu 

Bez 
pęknięcia 

Możliwość wydłużenia oraz przyczepności 
taśmy 

SNV 671 920  
(PN-EN 13880-
13) 

W temperaturze -10°C ≥10% 
≤1 N/mm2 

Możliwość wydłużenia oraz przyczepności 
taśmy po starzeniu termicznym 

SNV 671 920  
(PN-EN 13880-
13) 

W temperaturze -10°C Należy 
podać wynik 

 
 
Tablica 6. Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 
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Tablica 7. Wymagania wobec past asfaltowych na gorąco na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami 

 
 
2.8. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje 

asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 

13808. Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808, należy stosować emulsje 

oznaczone kodem ZM. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SSTWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

• wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do 
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z możliwością dozowania stabilizatora mastyksu, 

• układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

• skrapiarka, 

• walce stalowe gładkie,  

• lekka rozsypywarka kruszywa, 

• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

• samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

• sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
 
4.2.  Transport materiałów  
 
 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. 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 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA. 
 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartość lepiszcza oraz orientacyjna zawartość środka stabilizującego podane 
są w tablicy 8. Wymagane właściwości mieszanki SMA podane są w tablicach 9, 10 i 11. 
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Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawartość lepiszcza oraz środka stabilizującego mieszanki SMA do warstwy ścieralnej [65] 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

SMA 5 
KR3 ÷ KR4 

SMA 8 
KR3 ÷ KR6 

SMA 11 
KR3 ÷ KR6 

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

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 50 65 

5,6 90 100 35 60 35 45 

2 30 40 20 30 20 30 

0,125 10 19 9 17 9 17 

0,063 7 12 7 12 8 12 

Orientacyjna zawartość środka 
stabilizującego, [% (m/m)] 

 
0,3 

 
1,5 

 
0,3 

 
1,5 

 
0,3 

 
1,5 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin 7,4 Bmin 7,2 Bmin 6,6 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik   według równania: 

d

650,2


 =

 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance powinna być wyższa od podanej o wielkość dopuszczalnej 
odchyłki 

 
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania SMA 5 SMA 8 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 1) 

ITSR90 ITSR90 

Spływność lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5 D 0,3 D 0,3 

1)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] w załączniku 1. 

 
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki 
badania 

SMA 5  SMA 8 SMA 11 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], 
p. 4 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Vmin 1,5 
Vmax 3,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 1) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B w powietrzu, 
PN-EN 13108-20, 
D.1.6, 60°C, 10000 
cykli [48] 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR ≤ 9,0 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR ≤ 9,0 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR ≤ 9,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 
40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

Spływność lepiszcza - 
PN-EN 12697-18 [37], 
p. 5 

D 0,3 D 0,3 D 0,3 

1) Grubość płyty: SMA5 25mm, SMA8 40mm, SMA11 40mm 
2) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] w załączniku 1. 

 
Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki SMA do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR5 ÷ KR6 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 
Vmin 2,0 
Vmax 3,5 

Vmin 2,0 
Vmax 3,5 

Odporność na deformacje 
trwałe 1) 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], 
metoda B w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6, 60°C, 10 000 
cykli 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR ≤ 7,0 

WTSAIR 0,15 
PRDAIR ≤ 7,0 

Odporność na działanie wody 
C.1.1,ubijanie, 2×35 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C 
z jednym cyklem zamrażania,  
badanie w 25°C 2) 

ITSR90 ITSR90 

Spływność lepiszcza - PN-EN 12697-18 [37], p. 5 D 0,3 D 0,3 
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1)  Grubość płyty: SMA8 40mm, SMA11  40mm. 
2)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1. 

 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki SMA 
 
 Mieszankę SMA należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania 
składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki SMA w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z 
receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o 
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie powinna przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 
65/105-60. 
 Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 
30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki SMA [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
Wielorodzajowy 50/70 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 
PMB 65/105-60 

od 160 do 200 
od 140 do 180 
od 160 do 200 
od 130 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 170 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 
 System dozowania dodatków modyfikujących lub stabilizujących powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków do 
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie 
wpływać na skuteczność działania tych dodatków. 
 
5.4.  Przygotowanie podłoża 
 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę SMA powinno być na całej 
powierzchni: 
ustabilizowane i nośne, 
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
wyprofilowane, równe i bez kolein, 
suche. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy 
wykonanego metodą z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej przy użyciu łaty i klina, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy 
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 13. 
 
Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub 
równoważną metodą)  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Maksymalna nierówność podłoża 
pod warstwę ścieralną [mm] 

A, S, 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 6 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 9 

G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

9 

L, D Pasy ruchu 12 

 Jeżeli nierówności poprzeczne są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie 
warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, 
a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem 
asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie 
wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 
[60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się 
stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub 
aprobat technicznych. 
 
5.5.  Próba technologiczna 
 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
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 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 
suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. 
Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
 
5.6.  Odcinek próbny 
 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji 

wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania i uzyskiwanych parametrów jakościowych. 

 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 

wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 

sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 

 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania 

oraz wyników z odcinka próbnego. 

 
5.7.  Połączenie międzywarstwowe 
 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i ich współpracy 

w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz 

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy z mieszanki SMA, powinno być 

wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym do połączeń międzywarstwowych 

należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami wg Załącznika Krajowego NA do PN-EN 13808. 

Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku Krajowym NA do normy PN-EN 13808, należy stosować emulsje oznaczone 

kodem ZM. Należy stosować emulsje według aktualnego wydania Załącznika Krajowego. 

Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach 

usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej 

podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy SMA w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania 

rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 
5.8.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5oC. Transport mieszanki SMA powinien być zgodny z 

zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę SMA należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia może być 

niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 

należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy z SMA. 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

  
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 
 
Tablica 15. Właściwości warstwy SMA  

Typ i wymiar mieszanki 
Projektowana grubość 
warstwy technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia 
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

SMA 5 KR1 ÷ KR4 2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 5,0 

SMA 8 KR1 ÷ KR4 2,5 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA11 KR3 ÷ KR4 3,5 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA 8 KR5 ÷ KR6 2,5 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

SMA11 KR5 ÷ KR6 3,5 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego sterowania 
grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z mieszanki SMA 
można stosować wyłącznie walce drogowe stalowe gładkie. Nie zaleca się stosowania wibracji podczas zagęszczania SMA. 
 
5.9. Uszorstnienie warstwy SMA 
 
 Warstwa ścieralna z SMA powinna mieć jednorodną teksturę i strukturę, dostosowaną do przeznaczenia, np. ze względu na 
właściwości przeciwpoślizgowe, hałas toczenia kół lub względy estetyczne. 
 Do zwiększenia szorstkości warstwy ścieralnej konieczne może być jej uszorstnienie. Do warstw z mieszanki SMA o D < 11 
mm zaleca się stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z mieszanki SMA o D ≥ 11 mm można stosować posypkę o 
wymiarze 2/4 lub 2/5 mm. 
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 Na powierzchnię gorącej warstwy należy równomiernie nanieść posypkę i dokładnie zawałować. Nanoszenie posypki powinno 
odbywać się maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostępnych dopuszcza się wykonanie ręczne. Przy wyborze uziarnienia posypki 
należy wziąć pod uwagę wymagania ochrony przed hałasem. Jeżeli wymaga się zmniejszenia hałasu od kół pojazdów, należy stosować 
posypkę o drobniejszym uziarnieniu. 
 Zalecana ilość posypki do warstwy z mieszanki SMA: 
kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/m2, 
kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/m2. 
 
Tablica 16.  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 1,5 

0,125 4 5 2 

2 5 6 3 

D/2 lub sito 
charakterystycze 

6 7 4 

D 7 8 5 

 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 
 
5.10. Krawędzie zewnętrzne warstw 

 
W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np. krawężników, ścieków, itp), 

krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do walca lub elementu 

mocowanego do rozkładarki tzw. „buta” („na gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędź należy wyfrezować 

na zimno. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić wyżej położoną krawędź boczną. 

Niżej położona krawędź boczna powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych 

należy uszczelnić przez pokrycie gorącym asfaltem w ilości: ‒ powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2 , ‒ krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2 . 

Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SSTWiORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację właściwości użytkoychi, krajową 

ocenę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 
6.3.  Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uwagi ogólne 

 Badania dzielą się na: 

badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość materiałów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 

(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 

 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym 

zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny 

należy niezwłocznie usunąć. 

 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru 

na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

• pomiar temperatury powietrza, 

• pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]), 

• ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• ocena wizualna posypki, 

• wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

• pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

• pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

• dokumentacja działań podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich właściwości przeciwpoślizgowych, 

• pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
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• ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

• ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

 

6.3.3. Badania kontrolne  

 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 

mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i 

wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 

Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 17 

 

Tablica 17. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 

1.2 Zawartość lepiszcza 

1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 

2.3 Równość 

2.4 Grubość lub ilość materiału 

2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 

2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może 
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 
Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 
odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera 
lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 
kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. 
 
6.4.  Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z 

wykonanej warstwy asfaltowej). 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną 

powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 18. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 

podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej 

jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 

 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na 

całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 18. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMA 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 
 

≤ 5 % 

2.  –  mały odcinek budowy (pojedyncza dzialka robocza) ≤ 10 % 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 10 % 

C - Pakiet warstw: warstwa ścieralna + wiążąca + podbudowa bitumiczna razem ≤ 10 % ale nie więcej niż 1 cm 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może 

przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych określonych 

w tablicy 13. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych. 

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

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy stosować metodę 

pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne 

wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów należy stosować 

metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 

długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 

równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 

mierzoną powierzchnią. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 

wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 19. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 

nawierzchni, w prawym śladzie koła. 

 
Tablica 19. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed upływem okresu 
gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika IRI max 
[mm/m] 

A, S 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania ≤ 2,4 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza ≤ 2,7 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

≤ 3,4 

 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L 

nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę z 

wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym 

do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w 

rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg 

wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 20 Badanie wykonuje się według procedury jak podczas 

odbioru nawierzchni. 

 
Tablica 20. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłużnej i poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upływem 
okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartości odchyleń równości 
poprzecznej [mm] 

A, S 
GP 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania - 

Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza - 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

≤ 6 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być określony 

współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 

 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w 

ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą 
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właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości 

średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. 

Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na 

których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), 

poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,55, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu 

warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne [67]. 

 Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z 

najmniejszym możliwym opóźnieniem. 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane w 

tablicy 24. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki 

pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,51, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

 

Tablica 24. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik tarcia przy 
prędkości zablokowanej opony względem 
nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu  ≥ 0,49 ≥ 0,44 

Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie łącznic ≥ 0,51 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza ≥ 0,41 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiORB  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 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 SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 

• posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 

• obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

• odwiezienie sprzętu. 
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9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SSTWiORB 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. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej OST) 

 PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w 
cemencie 

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

opisu petrograficznego 
 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 

przesiewania 
 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości 
 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 

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

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
 PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – 

Wskaźnik przepływu kruszywa 
 PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – 

Badania błękitem metylenowym 
 PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych 

cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie 
 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej 

i jamistości 
 PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 

przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
 PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości 
 PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 

wypełniacza – Metoda piknometryczna 
 PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
 PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

 PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – 

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

trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

 PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy 
do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

 PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
 PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

 PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
 PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
 PN-EN 12607-1 

i 
 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

 PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
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 PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

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

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

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

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

 PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 
– Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

 PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

 PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
 PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu 

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
 PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: 

Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna 
 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
 PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych 

asfaltów 
 PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru 

ciągliwości 
 PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu 

wahadłowego 
 PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z 

duktylometrem 
 PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez 

zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 
 PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
 PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 
 PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą otwartego 

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

 
 
10.3.  Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 

 

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

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz I. Warszawa 2014 

• WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Cz II. Warszawa 2016 
 

10.4.  Inne dokumenty 
 

• Rozporządzenie MIiB z 23.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. 

U. 2016. Poz. 124 

• Załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r. Katalog typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  
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D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 

 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki 
betonowej w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót ujętych w STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu niezbrojonego metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako 
jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Charakteryzuje się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi  
w STWiORB D-M.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB    
D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Wygląd zewnętrzny 
 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a 
krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm. 
 
2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 
Brukowa kostka betonowa grubości 8 cm koloru szarego, bezfazowa, jednowarstwowa  typu Holland 
Brukowa kostka betonowa grubości 10 cm koloru czerwonego z fazą, dwuwarstwowa  typu Unistone 
Brukowa kostka betonowa grubości 8 cm koloru czerwonego, bezfazowa, dwuwarstwowa  typu Holland 
 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości     3 mm, 

- na szerokości   3 mm,  

- na grubości      5 mm. 

Kształt kostki betonowej Wykonawca uzgodni z Nadzorem. 

 

2.2.3. Odporność na warunki atmosferyczne 

Nasiąkliwość – wartość średnia ≤ 5% (przy czym żaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5 %). 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających - Klasa 3 (D), ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania – 

wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5 kg/m2. 

 

2.2.4. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa. Wymaganie należy potwierdzić na próbce składającej 

się z min. 16 kostek. 

Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 

N/mm długości rozłupania. 

 

2.2.5. Odporność na ścieranie 

Wymaganie odporności na ścieranie – klasa 4 – wymaganie wg met. bad. wg zał. G  ≤ 20mm; met. bad. wg zał. 

H ≤ 18000 mm3/5000 mm2 . 
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− cement powszechnego użytku wg. PN-EN 197-1, 

− kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości pyłów f10, 

− kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów fdeklarowana 

(max. do 10% pyłów), 

− woda zgodna z normą PN-EN 1008 (bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną). 

Należy zastosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4, o konsystencji wilgotnej. 

Kruszywo nie może być zanieczyszczone ciałami obcymi takimi jak: trawa, szczątki korzeni, konarów, szkło, plastik, grudki gliny. 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni 

− do wypełnienia szczelin należy stosować mieszankę cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu 

powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z kruszywa drobnego 0/2 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f3, spełniającego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008 lub inne specjalistyczne materiały przewidziane do 

stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych lub kruszywo drobne spełniającego wymagania PN-EN 13242 pod względem 

uziarnienia. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na 

podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-69/6731-08. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające.  
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub gumy. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „ Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie.  
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 końcowej, kostki pakuje się w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje brak uszkodzeń 
kostek w czasie przewożenia.Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.  
 
5.1. Podłoże - koryto 
 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w 
STWiORB D-04.01.01. „Koryto wraz z profilowaniem  i zagęszczeniem podłoża”. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta powinien być większy niż 0,97 wg normalnej metody Proctora  lub wg innej metody badawczej 
zaakceptowanej przez Nadzór  
 
5.2. Podbudowa 
 
Podbudowę do nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowiła podbudowa z kruszywa  grubości 30 cm  (konstrukcja 2) lub 15 cm 
(konstrukcja 4 i 7). 
 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 
Obramowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej stanowią krawężniki betonowe korytka ściekowe prefabrykowane. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 
Kształt, kolor, typ  kostek powinien być zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i uzgodniony z Nadzorem. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo – piaskowej , w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.  

Kostkę należy układać ok. 1,0 cm niżej od krawędzi nawierzchni i wyżej o 1,0 cm od krawędzi ścieku  i obrzeża.  

Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek nie może przekraczać 2 mm. 

Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo, jednak  

nie były szersze niż 9 mm. Po ułożeniu kostki na opaskach, spoiny należy zamulić zaprawą cementową na pełną grubość elementu. 

Ułożoną nawierzchnię należy dogęścić wibratorami płytowymi z osłoną gumową lub z tworzywa sztucznego.  

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej w kierunku krawędzi wyższej i jednocześnie  w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Przed ułożeniem warstwy nawierzchni należy dokonać regulacji wysokościowej do rzędnej projektowanej  wszelkich nakryw studni, 

włazów, pokryw studni teletechnicznych, zasuw gazowych, wodociągowych oraz innych elementów uzbrojenia terenu. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
      
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady  kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00  „ Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do  Robót 
 
Przed przystąpieniem do Robót,  Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych betonowych posiada Aprobatę 
Techniczną na wyrób wydaną przez IBDiM. 
Niezależnie od tego, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wytrzymałości wyrobu na ściskanie. 
 
6.3. Badania w czasie Robót 
 
6.3.1. Badania materiałów 
 
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu: 
a) kostki betonowe: 

- wygląd zewnętrzny – przed przystąpieniem do Robót i w przypadkach wątpliwych  
- wytrzymałość na ściskanie na całych kostkach – 1 raz przed przystąpieniem do Robót i w przypadkach wątpliwych 
- nasiąkliwość na całych kostkach – 1 raz przed przystąpieniem do Robót i w przypadkach wątpliwych 
- odporność elementów na działanie mrozu – w przypadkach wątpliwych 
- ścieralność na tarczy Boehmego – 1 raz przed przystąpieniem do Robót 

i w przypadkach wątpliwych 
 
b) materiały na podkład i wypełnienie spoin (zaprawa cementowa, podsypka cementowo - piaskowa) 

- właściwości cementu klasy 32,5 – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami 
odpowiednich norm 

- kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 13139:2003, zawartość zanieczyszczeń obcych 
wg PN-76/B-06714.12, zawartość pyłów mineralnych wg PN-EN 933-8:2001, zawartość zanieczyszczeń organicznych wg 
PN-EN 1744-1:2000 – 1 raz przed przystąpieniem do Robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy zmianie 
źródła dostaw. 

 
6.3.2. Sprawdzenie podłoża  
 
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu jego zgodności z Dokumentacją Projektową   
i wymaganiami zawartymi w STWiORB D.04.01.01. 
Dla podłoża dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
- dla głębokości koryta: 

• szerokości do 3 m;   1 cm 

• dla szerokości koryta:  5 cm. 
Zagęszczenie lub nośność koryta należy badać w dwóch punktach na każdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 
50m ciągu. 
Uzyskane parametry zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1. niniejszej STWiORB. 
 
6.3.3. Sprawdzenie podbudowy  
 
Sprawdzenie podbudowy polega na stwierdzeniu jej zgodności z Dokumentacją Projektową i z wymaganiami określonymi w STWiORB 
D.08.01.01. 
 
6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polegana stwierdzeniu zgodności wykonania z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami  niniejszej STWiORB i obejmuje: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia, 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1.  Równość podłużna 
 
Równość podłużną nawierzchni należy sprawdzić łatą lub planografem.  Zgodnie z normą 
BN-68/8931-04 nierówności w ułożeniu nawierzchni nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

 0,5 %. 
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6.5. Częstotliwość pomiarów 
 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych  
w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych Robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych 
w pkt. 6.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam,  gdzie poleci Nadzór.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową  jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano  w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 

- przygotowanie podłoża, oczyszczenie, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wykonanie podkładu z  podsypki cementowo - piaskowej, 

- ułożenie i ubicie kostek, 

- wypełnienie spoin , 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
 
1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 

3. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw. 

4. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku (Zmiana A1). 

5. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania. 

6. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.  

   Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

7. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

8. 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. 

9. PN-B-04111:84 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego. 

10. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

    parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

11. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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D.05.03.26g  POŁĄCZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Z NAWIERZCHNIĄ ISTNIEJACĄ  

 
1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z, połączeniem nowej 
konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
połączenia nowej konstrukcji nawierzchni, zawierającej asfaltową warstwę ścieralną i wiążącą z istniejącą nawierzchnią asfaltową na 
dowolnej podbudowie. 
 Połączenie polega na rozbiórce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawędzi, skropieniu warstwy wiążącej 
emulsją asfaltową i ułożeniu geokompozytu, a następnie przykryciu go nową asfaltową warstwą ścieralną. 
 Wykonanie połączenia ma zapobiec (lub co najmniej opóźnić) wystąpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia, 
odbitego od spoiny na krawędzi połączenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Warstwa nawierzchni – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

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

1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Połączenie nowej i starej nawierzchni – sposób konstrukcji, łączący nową nawierzchnię z nawierzchnią istniejącą, mający na celu 
zagwarantowanie tej samej nośności (trwałości zmęczeniowej) obu części i zapobiegający wystąpieniu na powierzchni jezdni 
poprzecznego pęknięcia. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDP – IBDiM, Warszawa 1997. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny, o ile nie 
ustalono inaczej. 

1.4.9. Geokompozyt – geosyntetyk, składający się z siatki z włókien mineralnych połączonej z geowłókniną z włókien syntetycznych. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy użyć:  
– geokompozyt, wzmacniający nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni, 
– emulsję asfaltową do złączenia geokompozytu z nawierzchnią. 

Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z których zbudowana będzie nowa 
nawierzchnia. 

2.2.3. Geokompozyt 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linią styku starej i nowej nawierzchni można zastosować geokompozyt, 
stanowiący połączenie siatki z włókien mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowłókniną wytworzoną z włókien syntetycznych 
(polipropylenowych, polietylenowych lub poliestrowych) ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowanych 
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przeciw promieniowaniu UV. Geokompozyt musi mieć deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni 
asfaltowych i opóźniania powstawania spękań w nawierzchni. 
 Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić: 
– dla dróg o kategorii ruchu KR1 do KR4 ≥ 70 kN/m, 
– dla dróg o kategorii ruchu KR5 do KR6 ≥ 100 kN/m. 

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%. 
Temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania warstwy ścieralnej. 
Długość geokompozytu powinna być równa szerokości nawierzchni. Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, 

szerokość geokompozytu powinna wynosić po 1,0 m z każdej strony spoiny w warstwie wiążącej. 

2.2.4. Emulsja asfaltowa 

 Do złączania geokompozytu z asfaltową warstwą nawierzchni należy stosować kationową emulsję modyfikowaną polimerem, 
spełniającą wymagania określone w        tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [7]) 

Wymagania 
techniczne 

Metoda 
badania 

wg normy 
Jednostka 

Wymagania dla emulsji 

C60 BP3 ZM lub 
 C60 BP4 ZM C60 BP5 ZM 

Klasa 
Zakres 

wartości Klasa 
Zakres 

wartości 

Indeks rozpadu 
PN-EN 

13075-1 [6] 
- 

3 lub 4 
50 do 100  

lub 70 do 130 5 
120 do 180 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428 
[2] %(m/m) 5 58 do 62a) 5 58 do 62a) 

Czas wypływu 
dla Ø 2 mm w 
40oC 

PN-EN 
12846 [4] 

 
s 

 
1 

 
TBRb) 

 
1 

 
TBRb) 

Pozostałość na 
sicie 0,5 mm 

PN-EN 1429 
[3] %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 
dniach magazy-
nowania 

PN-EN 1429 
[3] 

 
%(m/m) 

 
1 

 
TBR 

 
1 

 
TBR 

Sedymentacja 
PN-EN 

12847 [5] %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

 
a) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m) 
b) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie 
TBR (To be reported) – do zadeklarowania (producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany) 

Przykład oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej: 

C60 BP3 ZM – kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, o 
klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw nawierzchni. 

 

2.2.5. Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni 

 Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– piły do cięcia betonu asfaltowego, 
– frezarki do betonu asfaltowego, 
– młot pneumatyczny, sprężarka powietrza, 
– skrapiarka emulsji asfaltowej z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, ze zbiornikiem na lepiszcze, 
– ew. układarka geokompozytu, umożliwiającą rozwijanie go ze szpuli oraz noże do cięcia geokompozytu, 
– sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki itp. 

Zaleca się, aby skrapiarka była wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie: 
temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki oraz ilości dozowanego lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% w stosunku do ilości założonej. Zbiornik na lepiszcze powinien 
być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Sprzęt do budowy nowej nawierzchni powinien być dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych w dokumentacji 
projektowej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w założeniach Zamawiającego, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Geokompozyt należy transportować w rolkach owiniętych folią w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie 
transportu i składowania na budowie, a także przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki 
powinny być przewożone w pozycji pionowej lub ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. Podczas transportu i składowania 
należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyładowania geokompozytu ze środka transportu nie należy 
dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, 
że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być przedzielone przegrodami na 
komory o pojemności do 1 m3, które powinny mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny być 
czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 
 Transport materiałów do budowy nowej nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami dla całego budowanego odcinka 
drogi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

17. roboty przygotowawcze,  

18. rozbiórkę starej nawierzchni, 

19. ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej, 

20. ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej, 

21. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, wyznaczyć oraz oznaczyć linię styku istniejącej nawierzchni i nowej konstrukcji, 
– ew. przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

5.4. Rozbiórka starej nawierzchni 

 Fragment istniejącej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowej i starej nawierzchni, należy rozebrać do głębokości 
przewidzianej dokumentacją projektową, przy użyciu ręcznego sprzętu rozbiórkowego lub frezarki. 
 Przy rozbiórce istniejącej nawierzchni należy wykonać stopnie w istniejącej konstrukcji w celu uzyskania prawidłowego 
wzmocnionego połączenia nowych i starych warstw. Szerokość stopni powinna być nie mniejsza niż 1,5 grubości wyżej położonej 
warstwy, z wyjątkiem stopnia pod warstwą ścieralną, którego szerokość powinna wynosić 1,1 ÷ 1,15 m. 
 Przykład rozbiórki istniejącej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1. 

5.5. Ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej 

 Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni należy doprowadzić nowe warstwy podbudowy i warstwę 
wiążącą. Stare powierzchnie warstw należy oczyścić, a w przypadku konstrukcji niezwiązanych należy je zagęścić. 
 Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwych specyfikacji technicznych, 
określonych w dokumentacji projektowej. 

5.6. Ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej 

 Na ułożonej i zagęszczonej warstwie wiążącej (np. z betonu asfaltowego) należy: 
– skropić emulsją asfaltową, według pktu 2.2.4, pas szerokości 2,2 ÷ 2,3 m (około 0,2 ÷ 0,3 m większy niż szerokość geokompozytu, 

który ma być ułożony), 
– ułożyć geokompozyt o szerokości co najmniej 1,0 m po każdej stronie połączenia, 
– przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą ścieralną. 

Przy wyżej wymienionych czynnościach obowiązują następujące zalecenia: 
– układanie geokompozytu można prowadzić wyłącznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie może być mokry i pozostawiony 

na noc bez przykrycia warstwą asfaltową; temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +10°C, 
– ilość lepiszcza do skropienia (składa się z lepiszcza do nasycenia podłoża: około 100 ÷ 250 g/m2 efektywnego lepiszcza – asfaltu 

oraz lepiszcza do nasycenia geowłókniny w geokompozycie oznaczanego doświadczalnie wg [9]) może orientacyjnie wynosić 
1100 ÷ 1600 g/m2 w zależności od stanu podłoża i masy powierzchniowej geowłókniny; właściwą ilość powinien podać dostawca 
lub producent wyrobu, 

– dobre zespolenie geokompozytu z sąsiednimi warstwami nawierzchni uzyska się, gdy: podłoże będzie czyste, suche (przed 
skropieniem), równe (tak aby wyrób do niego przylegał), 

– geokompozyt powinien być układany stroną z siatką do podłoża, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu wody; czas 
oczekiwania na odparowanie powinien być taki, aby pozostały asfalt miał konsystencję lekko klejącą, 

– powierzchnia skrapiana emulsją asfaltową powinna być czysta – wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać 
usunięte przed skropieniem, 

– części geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem należy wyciąć, a miejsca te należy powtórnie skropić wraz z brzegiem 
otaczającego wyrobu i wkleić w nie prostokątną łatę geokompozytu o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z 
zakładem około 0,10 m, 

– w przypadku łączenia pasów geokompozytu szerokość poprzecznego zakładu wynosi 0,10 ÷ 0,15 m, przy czym dolną warstwę 
zakładu należy skropić dodatkowo lepiszczem w ilości około 0,400 g/m2, 

– przy ręcznym układaniu geokompozytu zaleca się, bezpośrednio po jego ułożeniu, przejazd jednokrotny walcem ogumionym (ew. 
stalowym) w celu ustabilizowania jego położenia, 

– w przypadku powstania fałdy w geokompozycie należy ją przeciąć i założyć w kierunku układania warstwy nawierzchni asfaltowej, 
– przed ułożeniem warstwy ścieralnej na geokompozycie należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, pęcherze i rozdarcia, 
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– ruch pojazdów roboczych po rozłożeniu geokompozytu powinien być ograniczony do minimum przy przestrzeganiu zakazu 
gwałtownego hamowania i skręcania, aby nie fałdować wyrobu. 

Konieczne jest zapewnienie prawidłowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podłoża. Jeżeli uzyskanie tego nie jest 
możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowania tej technologii, bowiem niewłaściwe jej 
wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenie warstw). 

Przykład połączenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 

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

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wyznaczenie linii styku starej i nowej 
nawierzchni 1 raz Linia prosta 

3 Rozbiórka starej nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Ułożenie nowych warstw podbudowy i 
warstwy wiążącej Jw. Wg pktu 5.5 

5 Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod 
geokompozyt Jw. Wg pktu 5.6 

6 Ułożenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6 

7 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej 
nawierzchni Jw. Wg pktu 5.6 

8 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonego geokompozytu. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. ułożenia warstw nowej nawierzchni) są ustalone w odpowiednich STWIORB. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– oczyszczenie nawierzchni, 
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– skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 
– ułożenie geokompozytu. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz 
niniejszej STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 ułożenia geokompozytu obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przygotowanie podłoża do ułożenia geokompozytu, 
– rozebranie istniejącej nawierzchni, 
– skropienie podłoża emulsją asfaltową, 
– ułożenie geokompozytu, 
– wykonanie wszystkich robót według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– oczyszczenie miejsca robót i uporządkowanie terenu przyległego, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania 1 m2 ułożenia geokompozytu nie obejmuje robót innych, np. wykonania warstw nowej nawierzchni, które 
powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodą 
z wypełniaczem mineralnym 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

  7.    WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

8. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001 
9. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje – instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, 

Warszawa 2004 
 
 
 
 

11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZASADY  POŁĄCZENIA  NOWEJ  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI  
Z  NAWIERZCHNIĄ  ISTNIEJĄCĄ (wg [8]) 

 

1.1. Zasady ogólne 

Połączenie nowej nawierzchni z nawierzchnią istniejącą powinno gwarantować tę samą nośność (trwałość zmęczeniową) obu 
połączonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposób połączenia powinien zapobiegać lub co najmniej opóźniać wystąpienie na 
powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia, które może pojawić się jako spękanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni. 
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1.2. Sposób połączenia nowej i starej nawierzchni 

Konstrukcja połączenia nowej i starej nawierzchni powinna być dostosowana do pozostawianej części konstrukcji istniejącej 
nawierzchni oraz odpowiednio z nią połączona schodkowo. 

Na jezdni istniejącej należy wyznaczyć linię styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebrać starą nawierzchnię z wykonaniem 
schodków na kolejnych warstwach. Przesunięcie kolejnych warstw nawierzchni (schodków) powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości 
wyżej położonej warstwy (rys. 1). 

Schodek pod warstwą ścieralną powinien być odpowiednio szerszy w celu umożliwienia ułożenia na nim geokompozytu, 
którego celem jest zabezpieczenie przed powstaniem pęknięcia odbitego na jezdni w miejscu połączenia nowej i starej warstwy 
ścieralnej. Geokompozyt w połączeniu nawierzchni zaleca się stosować we wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich kategorii 
(rys. 2). 

1.3. Uwagi wykonawcze 

Geosyntetyki stosowane w połączeniu obu nawierzchni powinny być o zwiększonej sztywności i wytrzymałości na rozciąganie 
oraz o małym wydłużeniu. 

W nawierzchniach dróg KR4 ÷ KR6 zaleca się stosowanie geokompozytów będących połączeniem siatki i włókniny. W 
nawierzchniach dróg KR1 ÷ KR3 można też stosować samą geowłókninę o odpowiednich parametrach mechanicznych. 

Geowłóknina, będąca składnikiem geokompozytu lub stosowana samodzielnie, powinna być odpowiednio nasycona 
lepiszczem, bez nadmiaru lub niedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzymałość warstwy pośredniej na ścinanie w podwyższonej 
temperaturze, co może spowodować odkształcenia trwałe nawierzchni, zwłaszcza w strefach hamowania i przyspieszania. Niedobór 
lepiszcza uniemożliwi pełne nasycenie geowłókniny lepiszczem, co spowoduje niedostateczną szczelność warstwy pośredniej. Nastąpi 
infiltracja i retencja wody, która zmniejszy adhezję pomiędzy warstwami, a tym samym pogorszy trwałość nawierzchni. 

W nawierzchniach dróg o wyższej kategorii ruchu (KR4 ÷ KR6) można stosować geokompozyt w dwóch kolejnych 
połączeniach warstw (między trzema warstwami). 

ZAŁĄCZNIK 2 

PRZYKŁAD  POŁĄCZENIA  NOWEJ  I  STAREJ  NAWIERZCHNI 

 
Rys. 1. Sposób rozebrania nawierzchni istniejącej 
 

 
 
Rys. 2. Konstrukcja połączenia starej i nowej nawierzchni 
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D.05.03.26i  POSZERZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z ZASTOSOWANIEM GEOKOMPOZYTU 

 
1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej stwiorb są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z poszerzenie istniejącej 
nawierzhcniasfaltowej z zastosowaniem geokompozytu , w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
poszerzenia istniejącej nawierzchni, zawierającej asfaltową warstwę ścieralną i wiążącą o nową konstrukcję poszerzenia z nawierzchnią 
asfaltową na dowolnej podbudowie. 
 Poszerzenie polega na rozbiórce starej nawierzchni z wykonaniem schodkowania jej krawędzi, skropieniu warstwy wiążącej 
emulsją asfaltową i ułożeniu geokompozytu, a następnie przykryciu go nową asfaltową warstwą ścieralną. 
 Wykonanie połączenia ma zapobiec (lub co najmniej opóźnić) wystąpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia, 
odbitego od spoiny na krawędzi połączenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Warstwa nawierzchni – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału. 

1.4.3. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

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

1.4.5. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.6. Poszerzenie nawierzchni – sposób konstrukcji, łączący nową nawierzchnię poszerzenia z nawierzchnią istniejącą, mający na celu 
zagwarantowanie tej samej nośności (trwałości zmęczeniowej) obu części i zapobiegający wystąpieniu na powierzchni jezdni 
podłużnego pęknięcia. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDP – IBDiM, Warszawa 1997. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny, o ile nie 
ustalono inaczej. 

1.4.9. Geokompozyt – geosyntetyk, składający się z siatki z włókien mineralnych połączonej z geowłókniną z włókien syntetycznych. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do wykonania robót 

 Do wykonania robót należy użyć:  
– geokompozyt, wzmacniający nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni, 
– emulsję asfaltową do złączenia geokompozytu z nawierzchnią. 

Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z których zbudowana będzie nowa 
konstrukcja poszerzenia. 
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2.2.3. Geokompozyt 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, pod linią styku starej nawierzchni i nowego poszerzenia można zastosować 
geokompozyt, stanowiący połączenie siatki z włókien mineralnych (np. poliestrowych, szklanych) z geowłókniną wytworzoną z włókien 
syntetycznych (polipropylenowych, polietylenowych lub poliestrowych) ciągłych wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, 
stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Geokompozyt musi mieć deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania 
nawierzchni asfaltowych i opóźniania powstawania spękań w nawierzchni. 
 Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić: 
– dla dróg o kategorii ruchu KR1 do KR4 ≥ 70 kN/m, 
– dla dróg o kategorii ruchu KR5 do KR6 ≥ 100 kN/m. 

Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%. 
Temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania warstwy ścieralnej. 
Długość geokompozytu powinna się składać z odcinków przycinanych z dostarczanych rolek. Jeżeli dokumentacja projektowa 

nie podaje inaczej, szerokość geokompozytu powinna wynosić po 1,0 m z każdej strony spoiny w warstwie wiążącej. 

2.2.4. Emulsja asfaltowa 

 Do złączenia geokompozytu z asfaltową warstwą nawierzchni należy stosować kationową emulsję modyfikowaną polimerem, 
spełniającą wymagania określone w        tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami (wg [7]) 

Wymagania 
techniczne 

Metoda 
badania 

wg normy 
Jednostka 

Wymagania dla emulsji 

C60 BP3 ZM lub 
 C60 BP4 ZM C60 BP5 ZM 

Klasa 
Zakres 

wartości Klasa 
Zakres 

wartości 

Indeks rozpadu 
PN-EN 

13075-1 [6] 
- 

3 lub 4 
50 do 100  

lub 70 do 130 5 120 do 180 

Zawartość 
lepiszcza 

PN-EN 1428 
[2] %(m/m) 5 58 do 62a) 5 58 do 62a) 

Czas wypływu 
dla Ø 2 mm 
w 40°C 

PN-EN 
12846 [4] 

 
s 

 
1 

 
TBRb) 

 
1 

 
TBRb) 

Pozostałość na 
sicie 0,5 mm 

PN-EN 1429 
[3] %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Trwałość po 7 
dniach magazy-
nowania 

PN-EN 1429 
[3] 

 
%(m/m) 

 
1 

 
TBR 

 
1 

 
TBR 

Sedymentacja 
PN-EN 

12847 [5] %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

 
c) Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 40%(m/m) 
d) Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie 
TBR (To be reported) – do zadeklarowania (producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany) 

Przykład oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej: 

C60 BP3 ZM – kationowa emulsja asfaltowa o zawartości lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu modyfikowanego polimerami, o 
klasie indeksu rozpadu 3, przeznaczona do złączania warstw nawierzchni. 

 

2.2.5. Materiały występujące przy budowie poszerzenia nawierzchni 

 Materiały występujące przy budowie poszerzenia nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 
dostosowane do rodzaju warstw istniejącej nawierzchni. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– piły do cięcia betonu asfaltowego, 
– frezarki do betonu asfaltowego, 
– młot pneumatyczny, sprężarka powietrza, 
– skrapiarka emulsji asfaltowej z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, ze zbiornikiem na lepiszcze, 
– ew. układarka geokompozytu, umożliwiającą rozwijanie go ze szpuli oraz noże do cięcia geokompozytu, 
– sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki itp. 

Zaleca się, aby skrapiarka była wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie: 
temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki oraz ilości dozowanego lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% w stosunku do ilości założonej. Zbiornik na lepiszcze powinien 
być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Sprzęt do budowy nowej nawierzchni powinien być dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych w dokumentacji 
projektowej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Geokompozyt należy transportować w rolkach owiniętych folią w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie 
transportu i składowania na budowie, a także przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki 
powinny być przewożone w pozycji pionowej lub ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. Podczas transportu i składowania 
należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyładowania geokompozytu ze środka transportu nie należy 
dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, 
że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być przedzielone przegrodami na 
komory o pojemności do 1 m3, które powinny mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji powinny być 
czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 
 Transport materiałów do budowy nowej nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami dla całego budowanego odcinka 
drogi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

22. roboty przygotowawcze,  

23. rozbiórkę starej nawierzchni, 

24. ułożenie na poszerzeniu nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej, 

25. ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej, 

26. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, wyznaczyć oraz oznaczyć linię styku istniejącej nawierzchni i nowej konstrukcji poszerzenia, 
– ew. przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

5.4. Rozbiórka starej nawierzchni 

 Fragment istniejącej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku poszerzenia i starej nawierzchni, należy rozebrać do głębokości 
przewidzianej dokumentacją projektową, przy użyciu ręcznego sprzętu rozbiórkowego lub frezarki. 
 Przy rozbiórce istniejącej nawierzchni należy wykonać stopnie w istniejącej konstrukcji w celu uzyskania prawidłowego 
wzmocnionego połączenia nowych i starych warstw. Szerokość stopni powinna być nie mniejsza niż 1,5 grubości wyżej położonej 
warstwy, z wyjątkiem stopnia pod warstwą ścieralną, którego szerokość powinna wynosić 1,1 ÷ 1,15 m. 
 Przykład rozbiórki istniejącej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1. 

5.5. Ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej na poszerzeniu 

 Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstw nawierzchni należy doprowadzić nowe warstwy poszerzenia 
podbudowy i warstwy wiążącej. Stare powierzchnie warstw należy oczyścić, a w przypadku konstrukcji niezwiązanych należy je 
zagęścić. 
 Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwych specyfikacji technicznych, 
określonych w dokumentacji projektowej. 

5.6. Ułożenie geokompozytu i warstwy ścieralnej 

 Na ułożonej i zagęszczonej warstwie wiążącej (np. z betonu asfaltowego) należy: 
– skropić emulsją asfaltową, według pktu 2.2.4, pas szerokości 2,2 ÷ 2,3 m (około 0,2 ÷ 0,3 m większy niż szerokość geokompozytu, 

który ma być ułożony), 
– ułożyć geokompozyt o szerokości co najmniej 1,0 m po każdej stronie połączenia, 
– przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą ścieralną. 

Przy wyżej wymienionych czynnościach obowiązują następujące zalecenia: 
– układanie geokompozytu można prowadzić wyłącznie podczas suchej pogody; geokompozyt nie może być mokry i pozostawiony 

na noc bez przykrycia warstwą asfaltową; temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +10°C, 
– ilość lepiszcza do skropienia (składa się z lepiszcza do nasycenia podłoża: około 100 ÷ 250 g/m2 efektywnego lepiszcza – asfaltu 

oraz lepiszcza do nasycenia geowłókniny w geokompozycie oznaczanego doświadczalnie wg [9]) może orientacyjnie wynosić 
1100 ÷ 1600 g/m2 w zależności od stanu podłoża i masy powierzchniowej geowłókniny; właściwą ilość powinien podać dostawca 
lub producent wyrobu, 

– dobre zespolenie geokompozytu z sąsiednimi warstwami nawierzchni uzyska się, gdy: podłoże będzie czyste, suche (przed 
skropieniem), równe (tak aby wyrób do niego przylegał), 

– geokompozyt powinien być układany stroną z siatką do podłoża, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu wody; czas 
oczekiwania na odparowanie powinien być taki, aby pozostały asfalt miał konsystencję lekko klejącą, 

– powierzchnia skrapiana emulsją asfaltową powinna być czysta – wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. powinny zostać 
usunięte przed skropieniem, 
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– części geokompozytu zanieczyszczone smarem i olejem należy wyciąć, a miejsca te należy powtórnie skropić wraz z brzegiem 
otaczającego wyrobu i wkleić w nie prostokątną łatę geokompozytu o wymiarach zapewniających przykrycie wyciętego otworu z 
zakładem około 0,10 m, 

– w przypadku łączenia pasów geokompozytu szerokość poprzecznego zakładu wynosi 0,10 ÷ 0,15 m, przy czym dolną warstwę 
zakładu należy skropić dodatkowo lepiszczem w ilości około 0,400 g/m2, 

– przy ręcznym układaniu geokompozytu zaleca się, bezpośrednio po jego ułożeniu, przejazd jednokrotny walcem ogumionym (ew. 
stalowym) w celu ustabilizowania jego położenia, 

– w przypadku powstania fałdy w geokompozycie należy ją przeciąć i założyć w kierunku układania warstwy nawierzchni asfaltowej, 
– przed ułożeniem warstwy ścieralnej na geokompozycie należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, pęcherze i rozdarcia, 
– ruch pojazdów roboczych po rozłożeniu geokompozytu powinien być ograniczony do minimum przy przestrzeganiu zakazu 

gwałtownego hamowania i skręcania, aby nie fałdować wyrobu. 
Konieczne jest zapewnienie prawidłowej impregnacji i przyklejenia geokompozytu do podłoża. Jeżeli uzyskanie tego nie jest 

możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowania tej technologii, bowiem niewłaściwe jej 
wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenie warstw). 

Przykład połączenia nowej i starej nawierzchni przedstawiono na rysunku 2. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,   

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 

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

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wyznaczenie linii styku starej i nowej 
nawierzchni poszerzenia 1 raz Linia prosta 

3 Rozbiórka starej nawierzchni Ocena ciągła Wg pktu 5.4 

4 Ułożenie nowych warstw podbudowy i 
warstwy wiążącej Jw. Wg pktu 5.5 

5 Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod 
geokompozyt Jw. Wg pktu 5.6 

6 Ułożenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6 

7 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej 
nawierzchni Jw. Wg pktu 5.6 

8 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) poszerzenia nawierzchni. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– oczyszczenie nawierzchni, 
– skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 
– ułożenie geokompozytu. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz 
niniejszej STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 ułożenia poszerzenia nawierzchni obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– rozebranie istniejącej nawierzchni, 
– ułożenie nowych warstw podbudowy i warstwy wiążącej, 
– przygotowanie podłoża do ułożenia geokompozytu, 
– skropienie podłoża emulsją asfaltową, 
– ułożenie geokompozytu, 
– ułożenie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni, 
– wykonanie wszystkich robót według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
– oczyszczenie miejsca robót i uporządkowanie terenu przyległego, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 
emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą 
pozostałości na sicie 

4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodą 
z wypełniaczem mineralnym 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

7.  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

10. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001 
11. Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Informacje – instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, 

Warszawa 2004 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZASADY  POŁĄCZENIA  NOWEJ  KONSTRUKCJI POSZERZENIA 
Z  NAWIERZCHNIĄ  ISTNIEJĄCĄ (wg [8]) 

 

1.4. Zasady ogólne 

Połączenie nowej konstrukcji poszerzenia z nawierzchnią istniejącą powinno gwarantować tę samą nośność (trwałość 
zmęczeniową) obu połączonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposób połączenia powinien zapobiegać lub co najmniej opóźniać 
wystąpienie na powierzchni jezdni poprzecznego pęknięcia, które może pojawić się jako spękanie odbite od spoiny dolnej warstwy 
nawierzchni. 

1.5. Sposób połączenia nowego poszerzenia i starej nawierzchni 

Konstrukcja połączenia nowego poszerzenia i starej nawierzchni powinna być dostosowana do pozostawianej części 
konstrukcji istniejącej nawierzchni oraz odpowiednio z nią połączona schodkowo. 

Na jezdni istniejącej należy wyznaczyć linię styku nowej i starej nawierzchni oraz rozebrać starą nawierzchnię z wykonaniem 
schodków na kolejnych warstwach. Przesunięcie kolejnych warstw nawierzchni (schodków) powinno być nie mniejsze niż 1,5 grubości 
wyżej położonej warstwy (rys. 1). 

Schodek pod warstwą ścieralną powinien być odpowiednio szerszy w celu umożliwienia ułożenia na nim geokompozytu, 
którego celem jest zabezpieczenie przed powstaniem pęknięcia odbitego na jezdni w miejscu połączenia nowej i starej warstwy 
ścieralnej. Geokompozyt w połączeniu nawierzchni zaleca się stosować we wszystkich wypadkach i na drogach wszystkich kategorii 
(rys. 2). 

1.6. Uwagi wykonawcze 

Geosyntetyki stosowane w połączeniu obu nawierzchni powinny być o zwiększonej sztywności i wytrzymałości na rozciąganie 
oraz o małym wydłużeniu. 

W nawierzchniach dróg KR4 ÷ KR6 zaleca się stosowanie geokompozytów będących połączeniem siatki i włókniny. W 
nawierzchniach dróg KR1 ÷ KR3 można też stosować samą geowłókninę o odpowiednich parametrach mechanicznych. 

Geowłóknina, będąca składnikiem geokompozytu lub stosowana samodzielnie, powinna być odpowiednio nasycona 
lepiszczem, bez nadmiaru lub niedoboru. Nadmiar lepiszcza zmniejsza wytrzymałość warstwy pośredniej na ścinanie w podwyższonej 
temperaturze, co może spowodować odkształcenia trwałe nawierzchni, zwłaszcza w strefach hamowania i przyspieszania. Niedobór 
lepiszcza uniemożliwi pełne nasycenie geowłókniny lepiszczem, co spowoduje niedostateczną szczelność warstwy pośredniej. Nastąpi 
infiltracja i retencja wody, która zmniejszy adhezję pomiędzy warstwami, a tym samym pogorszy trwałość nawierzchni. 

W nawierzchniach dróg o wyższej kategorii ruchu (KR4 ÷ KR6) można stosować geokompozyt w dwóch kolejnych 
połączeniach warstw (między trzema warstwami). 

ZAŁĄCZNIK 2 
 

PRZYKŁAD  POSZERZENIA  STAREJ  NAWIERZCHNI 
Z  ZASTOSOWANIEM  GEOKOMPOZYTU 

 
Rys. 1. Rozebranie istniejącej nawierzchni ze stopniami na powierzchni jej warstw 
 

 
 
Rys. 2. Sposób połączenia nowej konstrukcji poszerzenia z nawierzchnią istniejącą 
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D.05.03.26k  POŁĄCZENIE TECHNOLOGICZNE W WARSTWIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ   

 
1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z umocnieniem skarp 
betonowymi elementami prefabrykowanymi, w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem połączeń 
technologicznych w nawierzchni asfaltowej. 
 Połączenia technologiczne są właściwie wykonanymi powierzchniami styku układanych mieszanek mineralno-asfaltowych, 
których celem jest zabezpieczenie nawierzchni przed przenikaniem wody w głąb konstrukcji nawierzchni. 
 Rozróżnia się następujące rodzaje połączeń technologicznych (wg [3]): 
a) złącza podłużne, 
b) złącza poprzeczne, 
c) spoiny. 
 Złącza podłużne i poprzeczne są połączeniami tego samego materiału wykonywanego w tym samym lub różnym czasie obok 
siebie (złącza podłużne) lub w przypadku dłuższych przerw w pracy – jedna za drugą (złącza poprzeczne). 
 Spoiny są połączeniami: 

a) różnych materiałów nawierzchniowych, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, 
b) nawierzchniowej warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni, np. ze studzienkami rewizyjnymi 

odwodnieniowymi i instalacyjnymi, wpustami ulicznymi, włazami, kołpakami hydrantów i zasuw wodociągowych lub 
ograniczających nawierzchnię, np. krawężnikami, urządzeniami dylatacyjnymi, elementami odwodnieniowymi jak 
betonowe ścieki, szynami torowymi itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) – mieszanka kruszywa oraz asfaltu w zaprojektowanych proporcjach. 

1.4.2. Połączenie technologiczne – powierzchnia styku, w postaci złącza podłużnego lub poprzecznego względnie spoiny w warstwie 
asfaltowej nawierzchni, wykonane w celu zabezpieczenia nawierzchni przed przenikaniem wody w głąb konstrukcji. 

1.4.3. Złącze podłużne – połączenie technologiczne tego samego materiału nawierzchniowego (np. betonu asfaltowego), pasmowo 
wbudowywanego obok siebie w różnym czasie. 

1.4.4. Złącze poprzeczne - połączenie technologiczne tego samego materiału, wykonywane w przypadku przerw w pracy, jedno za 
drugim. 

1.4.5. Spoina – połączenie z różnych materiałów nawierzchniowych lub połączenie nawierzchniowej warstwy asfaltowej z urządzeniami 
obcymi w nawierzchni (np. studzienkami) lub ją ograniczającymi (np. krawężnikami). 

1.4.6. Urządzenia obce w jezdni – elementy nienawierzchniowe jak włazy, wpusty, studzienki odwodnieniowe i instalacyjne. 

1.4.7. Warstwa mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa nawierzchni wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej, spełniająca 
wymagania obowiązujących przepisów. 

1.4.8. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt drogowy. 

1.4.9. Taśma polimeroasfaltowa – zwykle prostokątna samoprzylepna taśma, wytworzona w warunkach przemysłowych z asfaltu 
drogowego modyfikowanego elastomerami, zabezpieczona przed sklejaniem się przekładką z papieru silikonowego.   

1.4.10. Masa (pasta) polimeroasfaltowa – gotowa, stosowana na zimno, mieszanina asfaltu modyfikowanego polimerami, wypełniacza i 
innych dodatków, wytworzona w warunkach przemysłowych, o właściwościach umożliwiających rozłożenie warstwą o wymaganych 
wymiarach, na krawędziach styków warstw nawierzchni, połączeń, urządzeń w jezdni. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  
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 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do uszczelnienia połączeń technologicznych 

 Do uszczelniania połączeń technologicznych należy stosować: 
a) asfalty zwykłe lub modyfikowane polimerami, 
b) materiały termoplastyczne 

– taśmy polimeroasfaltowe, 
– pasty (masy) polimeroasfaltowe. 

Zastosowane materiały do połączeń technologicznych powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 

Zaleca się, aby taśmy i pasty były wytworzone w warunkach przemysłowych z asfaltu modyfikowanego polimerami, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w punktach 1.4.9 i 1.4.10. 

Wyroby do uszczelniania połączeń technologicznych powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producentów, w 
pomieszczeniach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Jakość 
dostarczonych materiałów powinna być zapewniona przez cały okres ich przechowywania. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
zgodnego z zaleceniami producentów materiałów uszczelniających. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały do uszczelniania połączeń technologicznych można przewozić w opakowaniach oryginalnych dowolnymi środkami 
transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem oraz nasłonecznieniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie połączeń technologicznych, 

3.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 

− ustalić lokalizację terenu robót, 

− usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 

− wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 

− zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Wykonywane połączenia technologiczne 

 Rozróżnia się następujące połączenia technologiczne wykonywane w nawierzchniach asfaltowych: 
1. złącza podłużne: 

a) wykonane metodą „gorące przy gorącym”, 
b) wykonane metodą „gorące przy zimnym”, 

2. złącza poprzeczne, 
3. spoiny. 

5.5. Uwagi ogólne o wykonaniu połączeń technologicznych 

 Połączenia technologiczne należy wykonać jako jednorodne i szczelne. 
 Połączenia technologiczne w warstwie z asfaltu porowatego oraz jej krawędzi nie należy uszczelniać materiałami do 
uszczelnień wymienionymi w punkcie 2.2.2. Projekt konstrukcji powinien zapewnić odprowadzenie wody z warstw porowatych. 
 Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego 
oznakowania jezdni. 
 Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych  należy przesunąć względem siebie o co najmniej 15 cm 
w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
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 Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć 
względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

5.6. Wykonanie złączy podłużnych 

5.6.1. Wykonanie złącza podłużnego metodą „gorące przy gorącym” 

 Technologia rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej metodą „gorące przy gorącym” dotyczy sytuacji, gdy dwa 
sąsiadujące pasy (działki) robocze wykonywane są jednocześnie dwoma rozkładarkami, poruszającymi się w niewielkim odstępie 
czasowym za sobą (rys. 1). 
 Wydajności wstępnego zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. 
 Ponieważ technologia robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstw, należy 
zminimalizować odległość drugiej rozkładarki poruszającej się za pierwszą, tak aby odległość ta nie była większa niż długość 
rozkładarki. 
 Druga w kolejności rozkładarka powinna nadkładać mieszankę mineralno-asfaltową na sąsiedni, poprzednio ułożony pas. 
 Zaleca się zaczynać wałowanie (rys. 1) od krawędzi zewnętrznych ułożonej warstwy przez dwie rozkładarki, a zakończyć na 
środku, stanowiącym krawędź styku pasów rozłożonych przez sąsiadujące rozkładarki. 
 Technologia „gorące przy gorącym” nie wymaga stosowania dodatkowych materiałów uszczelniających złącze (np. taśm). 
5.6.2. Wykonanie złącza podłużnego metodą „gorące przy zimnym” 

 Technologia rozkładania mieszanki mineralno-asfaltowej metodą „gorące przy zimnym” polega na rozłożeniu nowej gorącej 
mieszanki na pasie (działce) sąsiadującym z wcześniej rozłożoną warstwą mieszanki (obecnie już zimną). 
 Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie zagęszczoną, bez 
pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. Przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa 
wzdłuż krawędzi ciepłej warstwy. Do odcinania krawędzi może służyć specjalne urządzenie zamontowane na walcu. Po odcięciu 
krawędzi niepotrzebny materiał należy usunąć, a powierzchnię krawędzi i dolnej warstwy należy oczyścić. 
 Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść, przewidziany w dokumentacji projektowej lub ST, materiał do 
połączeń technologicznych, wymieniony w punkcie 2.2.2, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 m bieżący krawędzi. 
Na krawędź pasa warstw wiążącej i ścieralnej nie należy nanosić emulsji asfaltowej i emulsji asfaltowej modyfikowanej. 
 Jednym ze skuteczniejszych materiałów do połączeń technologicznych jest topliwa taśma uszczelniająca, produkowana w 
różnych wymiarach przez różnych producentów. Po oczyszczeniu złącza z przyklejonych zanieczyszczeń, pyłu i tłuszczów niektórzy 
producenci zalecają pokryć złącze asfaltowe środkiem gruntującym w celu osiągnięcia dobrej przyczepności taśmy. Wbudowanie taśmy 
polega na jej rozwinięciu z kręgu (wyjętego z kartonu fabrycznego) wzdłuż uszczelnianej krawędzi i przyklejenie stroną z klejem do 
powierzchni uszczelnianej, dociskając taśmę poprzez papier przekładkowy ręcznie (rys. 2) lub jakimś płaskim narzędziem (np. młotkiem 
gumowym). Taśma powinna być przyklejona tak, aby jej górna krawędź wystawała o podane przez producenta kilka milimetrów (zwykle 
2÷5 mm) ponad nawierzchnię. Po przyklejeniu taśmy należy zdjąć papier ochronny. 
 Po wbudowaniu taśmy rozkładarką należy nanosić gorącą  mieszankę mineralno-asfaltową, która powoduje stopienie taśmy, 
tworząc bardzo szczelne złącze podłużne. Po rozłożeniu gorącej mieszanki mineralno-asfaltowej należy ją zagęścić razem z wystającą 
taśmą, tak aby ją przywałować do tego samego poziomu co cała górna powierzchnia wykonywanej warstwy. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują, to powierzchnię górną taśmy należy posypać drobnym grysem, np. 2/4 mm 
i zawałować (rys. 3). 
 W wypadku, gdy jeden z pasów warstwy technologicznej jest z asfaltu lanego, wówczas między układanymi pasami należy 
wykonać spoinę zamiast złącza. 
 Na drogach publicznych nie zaleca się wykonywać złącza podłużnego metodą „gorące przy zimnym” bez zastosowania 
materiału uszczelniającego złącza (rys. 4). Takie rozwiązanie może być stosowane na drogach niepublicznych, wewnętrznych lub 
wyjątkowo za zgodą Inżyniera, np. na krótkich odcinkach lub w warunkach specjalnych. 

5.7. Wykonanie złączy poprzecznych 

 Złącza poprzeczne wykonuje się po zakończeniu działki roboczej i wystąpieniu przerwy w układaniu pasa warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę. 
 Po przerwie i wznowieniu robót należy usunąć poprzednio ułożony końcowy fragment pasa o długości do 3 m, na całej jego 
grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść materiał do złączy, wymieniony w punkcie 2.2.2 w ilości co najmniej 50 g na 1 cm 
grubości warstwy na 1 m bieżący krawędzi. 
 Następnie rozkładarka może kontynuować dalsze rozkładanie pasa mieszanki mineralno-asfaltowej, po czym powinno 
nastąpić jej wałowanie, w sposób określony w punkcie 5.6.2. 

5.8. Wykonanie spoin 

 Spoiny stanowią połączenia technologiczne różnych materiałów nawierzchniowych, w tym warstwy z asfaltu lanego lub 
połączenia nawierzchniowej warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi. 
 Spiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.) według norm lub aprobat technicznych. Grubość 
materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Spoiny różnych materiałów nawierzchniowych lub ich połączeń z urządzeniami obcymi lub ograniczającymi powinny być 
szczelne. Szczelność połączenia można uzyskać przez: 
– oklejenie, przed wbudowaniem nowej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej, bocznej ścianki warstwy istniejącej nawierzchni lub 

urządzenia obcego względnie ograniczającego nawierzchnię, samoprzylepną taśmą polimeroasfaltową, 
– ułożenie warstwy pasty (masy) polimeroasfaltowej. 

Przy oklejaniu połączeń i urządzeń taśmą, należy ją pociąć na kawałki odpowiedniej długości i docisnąć płaskim narzędziem 
lub dłonią klejem do powierzchni (rys. 2). Na punktach załamania krawędzi taśma może być nacinana tępo łopatą. 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami  Inżyniera, 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. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji projektowej 

2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie złączy podłużnych Jw. Wg pktu 5.6 

4 Wykonanie złączy poprzecznych Jw. Wg pktu 5.7 

5 Wykonanie spoin Jw. Wg pktu 5.8 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.9 

Uwagi do lp. 3, 4 i 5: przed przystąpieniem do wykonania złączy lub spoin należy sprawdzić bardzo dokładnie czystość bocznych 
powierzchni warstw nawierzchni lub urządzeń w jezdni. Dopuszcza się uszczelnianie miejsc połączeń tylko czystych, najlepiej 
odpylonych sprężonym powietrzem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego połączenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie złączy podłużnych i poprzecznych, 

− wykonanie spoin, 

− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST, specyfikacji technicznej i 

postanowień Inżyniera. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

10.2. Inne dokumenty 

2.  Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 2010. Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania techniczne – IBDiM 
Warszawa 2010 (wprowadzona zarządzeniem nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010) 

3. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Część 2: Wykonanie 
nawierzchni asfaltowych. Wydanie drugie poprawione. IBDiM Warszawa 2010 

10.3. Inne materiały 

4. K. Błażejowski, S. Styk: Technologia warstw asfaltowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2004 
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11. ZAŁĄCZNIK - RYSUNKI  (WG [4]) 

Rys. 1. Rozkładanie mieszanki mineralno-asfaltowej metodą „gorące przy gorącym” dwoma rozkładarkami poruszającymi się obok 
siebie w niewielkim odstępie czasowym za sobą. 
 Wałowanie zaczyna się od krawędzi zewnętrznych (na pasach oznaczonych „1”), postępuje kolejnymi pasami „2” i „3’ oraz 
kończy się na środkowym pasie oznaczonym „4”. 

 
 
Rys. 2. Dociśnięcie taśmy topliwej dłonią w rękawicy 
poprzez papier przekładkowy, stroną z klejem zwróconą do 
powierzchni uszczelnianej 

Rys. 3. Widok z góry nawierzchni asfaltowej ze złączem 
podłużnym wykonanym metodą „gorące przy zimnym” z 
taśmą topliwą, z zastosowaniem posypki z drobnego grysu 

 

 
 
Rys. 4. Wykonanie złącza podłużnego metodą „gorące przy zimnym” bez zastosowania materiału uszczelniającego złącze, np. bez 
taśmy topliwej 
(Sposób niezalecany na drogach publicznych. Może być stosowany tylko wyjątkowo za zgodą Inżyniera, np. na krótkich odcinkach lub 
w warunkach specjalnych) 

Rys. 4a. Przy gotowej zimnej warstwie rozkłada się rozkładarką nową gorącą warstwę z nadkładką szerokości 2÷3 cm 

Rys. 4b. Ręcznie przesuwa się nadkładkę poza krawędź spoiny przed pierwszym przejściem walca 

Rys. 4c. Jeśli można przejechać walcem po gotowej warstwie, to pierwsze przejście walca powinno zachodzić 10÷15 cm na nową 
gorącą warstwę 

Rys. 4d-e. Jeśli nie można przejechać walcem po gotowej warstwie, gdyż np. odbywa się po niej ruch samochodów, to kolejność 
przejazdów walca powinna być zgodna z rysunkami”d-e” 
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D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.02  UMOCNIENIE SKARP BETONOWYMI ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI   

 
1.WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z umocnieniem skarp 
betonowymi elementami prefabrykowanymi, w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z umocnieniem skarp betonowymi elementami 
prefabrykowanymi i obejmują: 
- umocnienie podstawy skarp elementem prefabrykowanym ażurowym 40x60 cm oraz typu „donice”. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi aktami prawnymi oraz z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
 

     2.MATERIAŁY 
 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 
 
2.2.  Materiały do wykonywania umocnienia skarp 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp wg zasad niniejszej STWiORB są prefabrykaty betonowe wykonane 
technologią wibroprasowania oraz szpilki typu U o dł. 0,5 m, , humus i nasiona traw. 
 
2.2.1 Prefabrykaty 
 
Płyta  betonowa ażurowa 40x60x10 cm. Wymagania wg. PN-EN 13369.  Prefabrykaty powinny posiadać deklarację zgodności od  
producenta. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości normowych. 
 
2.2.2 Beton 
 
Do produkcji prefabrykatów należy użyć beton klasy C-30/70 spełniającego warunek mrozoodporności F ≥ 150 wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.2.3 Cement 
 
Cement do betonu na prefabrykaty bez dodatków, do betonu C30/37 klasy  42.5. Cement powinien spełniać wymagania norm PN-EN 
197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z wymaganiami normy BN-88/6731-08. 
 
 
2.2.4 Woda 
 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.2.5 Humus i nasiona traw 
 
Użyte do robót humus i nasiona traw winny spełniać wymagania określone w STWiORB D. 06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe 
przez humusowanie”. 
 

     3.SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
3.1.  Sprzęt do wykonania umocnień 
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Roboty związane z wykonywaniem umocnienia skarp elementami prefabrykowanymi będą wykonywane ręcznie przy użyciu drobnego 
sprzęty pomocniczego zaakceptowanego przez Nadzór. 
 

     4.TRANSPORT 
 

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

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,7 końcowej gwarantowanej. 
Woda może być dowożona beczkowozami, humus wg zasad określonych w  STWiORB D. 06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe przez 
humusowanie”. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 
Podłoże pod ułożenie prefabrykatów betonowych będzie stanowić: 
-grunt nasypowy ustabilizowany na powierzchni wyprofilowanej skarpy (Is≥0,95) 
- lekko zagęszczona warstwa humusu ułożona na wyprofilowanej powierzchni skarpy – dla kostki betonowej ażurowej 40x60 x10 cm. 
 
5.3. Umocnienie skarp nasypów 
 
Elementy prefabrykowane 40x60x10 cm należy układać na lekko zagęszczonej warstwie humusu ułożonego na wyprofilowanej 
powierzchni skarpy, następnie docisnąć do podłoża zachowując równość podłużną i zgodność z pochyleniem skarp całego umocnienia. 
Prefabrykaty są przytwierdzone szpilkami typu U o długości 0,5 m.  
Płyt należy układać na styk z elementami betonowymi ścieku, w miejscach określonych w Dokumentacji projektowej. 
Spoiny zasypać humusem i obsiać trawą wg w  STWiORB D. 06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe przez humusowanie”. 
 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów 
 
Przed przystąpieniem  do wykonywania robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzór wyniki badań jakości prefabrykatów 
betonowych i pozostałych materiałów wymienionych w pkt. 2. 
 
6.2.  Kontrola jakości robót 
 
Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża powinno być wykonane wg STWiORB D. 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
Ponadto należy skontrolować dopuszczalne odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej z tolerancją ± 1 cm, dokładność 
zasypania otworów i spoin kostki ażurowej humusem i obsiania trawą. 
 
 
7.OBMIAR ROBÓT 

 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) . 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
  
W cenie jednostki obmiarowej robót należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacja zadania wynikające z punktu 9.1 
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp kostką betonową ażurową obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− zasypanie spoin i otworów w kostce ażurowej humusem 

− uporządkowanie terenu, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.przepisy związane 
 
10.1 Normy 
 
1. PN-EN 206-1:2006  Beton. Cześć 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu 
3. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1:Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku (Zmiana A1) 

4. 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. 

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
7.PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 
 
10.2 Inne dokumenty 
 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 i 1982 r. 
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D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.01.01 OZNAKOWANIE  POZIOME  
 
 
c) WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oznakowania 
poziomego w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
 
1.3Zakres robót objętych  STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego 
stałego białego, grubowarstwowego wraz z projektem docelowej organizacji ruchu. 
 
1.4Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej 
nawierzchni. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania oznakowania poziomego 
 
2.2.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 
 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą jego 
stosowanie wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.  
Badania materiałów powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi” POD-97, IBDiM, Zeszyt 55. 
 
Materiały do znakowania grubowarstwowego powinny umożliwiać nakładanie ich warstwą w zakresie grubości od 2,0 mm do 4,0 mm, 
grubość stosowanego oznakowania Wykonawca uzgodni z Nadzorem. 
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub 
proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia  i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć 
warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa 
Aprobata Techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
 
2.2.2. Materiały do znakowania cienkowarstwowego 
 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (mierzona na 
mokro). Grubość stosowanego oznakowania Wykonawca uzgodni z Nadzorem. Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające ciała 
stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię: pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one 
tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa 
Aprobata Techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
2.2.3. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienko- i grubowarstwowego 
 
Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczaćw materiałach do znakowania: 

− cienkowarstwowego 30% (m/m), 

− grubowarstwowego 2% (m/m). 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. 
Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających benzen  i rozpuszczalniki chlorowane. 
 
2.2.4. Kulki szklane 



  Meritum Projekt 

 
220 

 

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny 
zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50 i wykazywać odporność na działanie wody. 
(dopuszcza się do 20 % kulek z defektami). 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. 
Właściwości kulek szklanych określa Aprobata Techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
 
2.3. Warunki składowania i przechowywania materiałów 
 
Materiały do poziomego znakowania nawierzchni powinny zachowywać stałość swoich właściwości chemicznych i fizyko-chemicznych 
co najmniej w okresie 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, w 
warunkach zabezpieczających je przed napromieniowaniem słonecznym, opadami i w temperaturze: 

a) dla farb rozpuszczalnikowych od 0  +25oC, 
b) dla pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 
Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym. 
Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów. 
Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw sprzętu powinien 
posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować równomierność ich podawania.  
Do wykonania znakowania poziomego należy stosować między innymi następujący sprzęt, zaakceptowany przez Nadzór: 
- szczotki mechaniczne i ręczne do czyszczenia nawierzchni, 
- sprężarki, 
- malowarki automatyczne, 
- pistolet ręczny, wałek lub szczotka do malowania, 
- aplikatory termoplastu układarki, 
- kotły do rozgrzewania masy termoplastycznej, 
- sprzęt do badań określonych w STWiORB. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów do oznakowania 
 
Materiały do oznakowania poziomego dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, bezpieczeństwo i zachowanie 
wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-85/O-79252. 
Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem 
mechanicznym, zgodnie z PN-89/C-81400. 
 
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.2. Zasady wykonania Robót 
 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów 
i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w STWiORB i zaakceptowanego przez Nadzór 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
 
 
5.2.2. Warunki atmosferyczne 
 
Wykonawca może rozpocząć Roboty po stwierdzeniu, że warunki atmosferyczne w czasie ich wykonywania będą zgodne z warunkami 
określonymi dla odpowiedniego rodzaju farby lub masy użytej do malowania. Temperatura powierzchni malowanej i powietrza powinna 
wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być mniejsza od 85%. 
 
5.2.3. Przedznakowanie 
 
Przed przystąpieniem do wykonania oznakowania poziomego należy wykonać przedznakowanie. 
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek należy wykonywać nietrwałą farbą, np. farbą silnie rozrzedzoną rozpuszczalnikiem. 
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5.2.4. Wykonanie oznakowania 
 
5.2.4.1.  Oznakowanie cienkowarstwowe 
 
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca 
się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. 
Ilość materiału zużyta w czasie prac, określana przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej 
więcej niż o 20 %. 
Prace można wykonywać ręcznie, przy użyciu prostych urządzeń w sposób zaakceptowany przez Nadzór 

Farbę do znakowania cienkowarstwowego należy po otwarciu opakowania wymieszać w czasie 24 min. do uzyskania pełnej 
jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować 
do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daję się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni 
znajduje się kożuch. 

Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości co najwyżej 600 m (grubość na mokro  bez kulek szklanych), zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 
kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 
dostosować do ich zakresu. Decyzję dotyczącą rodzaju użytego sprzętu, grubości i sposobu wykonania znakowania podejmie Nadzór 
na wniosek Wykonawcy. 
 
5.2.4.2. Oznakowanie grubowarstwowe 
 
Rozgrzewanie masy przed aplikacją należy wykonywać w kotle z mieszalnikiem przeznaczonym do tego celu. Ze względu na możliwość 
miejscowego przegrzewania materiału zalecane są kotły z płaszczami olejowymi lub powietrznymi, zaopatrzone w system regulacji 
temperatury. Rozgrzana masa nadaje się do rozkładania ręcznego lub mechanicznego.  
Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą, zachowując wymiary i ostrość krawędzi.  
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, 
podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może 
się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20 %. 
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi  z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, 
wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu. Decyzję dotyczącą rodzaju użytego sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Nadzór na wniosek Wykonawcy. 
Bezpośrednio po nałożeniu masy, w celu uzyskania odblaskowości świeżą powłokę należy posypać mieszaniną odblaskową w ilości 
300 g/m2. Zalecane są mikrokule szklane refleksyjne 100 – 600  bez powłoki silikonowej. 
Zaleca się nakładanie warstwy o grubości od 2 – 3 mm. Grubość warstwy Wykonawca uzgodni z Nadzorem. Przejezdność uzyskuje się 
po 5 – 15 min od rozłożenia w zależności od temperatury nawierzchni i powietrza. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
 
Kontrola jakości materiałów powinna dotyczyć ich cech wymienionych w p. 2, jednorazowo dla każdej dostawy. 
 
6.3. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 
 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami p.5.2.3. 
 
6.4. Badanie wykonania oznakowania poziomego 
 
6.4.1.  Wymagania wobec oznakowania poziomego 
 
Wymagania techniczne dla oznakowania poziomego określone zostały w tabelach 1 i 2. 
 
Tabela 1.  Minimalne wymagania dla stałego oznakowania poziomego dróg 

Właściwości 

Wymagania 

Autostrady 
Drogi 
ekspresowe 

Drogi pozostałe 

Współczynnik luminancji  (widoczność w dzień) 0,32 0,32 0,30 

Powierzchniowy współczynnik odblasku [mcd/m2 Ix] 
(widzialność w nocy) 

200 150 100*) 

Wskaźnik szorstkości [SRT] 50 50 45 

Twałość (wg skali LC PC) 6 6 6 

 
*) wymagana wartość nie dotyczy oświetlonych dróg miejskich 
 
Tabela 2.  Współrzędne chromatyczności x, y dla stałego oznakowania poziomego dróg 
 

 Współrzędne punktów narożnych 

1 2 3 4 

x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 
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6.4.1.1. Trwałość oznakowania 
 
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania      z wzorcami, wg POD-97, 
powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 

− farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

− pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 
 
6.4.1.2. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 
 
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem pod ruch. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta,  z tym że nie może przekraczać 2 
godzin. 
 
6.4.1.3. Grubość oznakowania 
 
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych) co najwyżej 600 m, 
b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 3 mm.  
c) Dokładną grubość ułożenia oznakowania Wykonawca uzgodni z Nadzorem. 
 
6.4.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 
 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w 
czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie ze STWiORB, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 

− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

− pomiar wilgotności względnej powietrza, 

− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97, 
b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania, 

− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 

− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową,, 

− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250  x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować przez 
okres 5 lat. 
W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Nadzór może zlecić wykonanie badań sprawdzających:  

− widzialności w dzień, 

− widzialności w nocy, 

− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.4.1 i wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-
97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym – Zamawiający. 
 

− Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 
 

   Materiały do znakowania 

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowarstwowego grubowarstwowego 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 

− - rozpuszczalników organicznych 

− - rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników    chlorowanych 

 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 

 30 

 10 
0 

 

 2 
- 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz.  1,5  1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle rozproszonym                 dla 
oznakowania świeżego barwy: 

− - białej na nawierzchni asfaltowej 
- żółtej 

 
 
mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 130 

 100 

 
 

 130 

 100 

4 Współczynnik luminancji  dla oznakowania świeżego barwy: 

− - białej 
- żółtej 

 

współcz.  

współcz.  

 

 0,60 

 0,40 

 

 0,60 

 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla oznakowania świeżego 
w stanie suchym barwy: 

− - białej 
- żółtej 

 
 
mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 300 

 200 

 
 

 300 

 200 

6 Szorstkość oznakowania 

− - świeżego 
- używanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 

 50 

 45 

 

 50 

 60 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 

− - farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami 

 
wskaźnik 
wskaźnik 

 

 5 

 6 

 

 5 

 6 
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8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h  2  2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni 

− - bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi 

 

m 
mm 

 

 600 
 

 

 5 

10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 
składowaniu 

miesięcy  6  6 

11. Wymagania dla oznakowania używanego 

- współczynnik luminacji  dla barwy 
- białej 
- żółtej 
- szorstkość 

 
 
 
 
0,2 

 45 

 

 

0,4 

 

 50 

 
 
6.5. Tolerancje wymiarów oznakowania 
 
6.5.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 5 cm lub większa co najwyżej o 15 cm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o 

więcej niż  5 cm długości wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niż  5 cm dla 

wymiaru długości i  2 cm dla wymiaru szerokości. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest  m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków na jezdni. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania Robót, może być dokonany np. po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

− ew. frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego 
 
8.3. Odbiór ostateczny 
 
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych 
określonych w punktach od 2 do 6. 
 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w dokumentach Kontraktowych. Sprawdzeniu 
podlegają cechy oznakowania określone w POD-97. 
Zaleca się stosowanie minimalnego okresu gwarancyjnego co najmniej 24 miesiące. 
 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m2 wykonania oznakowania poziomego obejmuje: 
- zakup i transport materiałów 
- Roboty pomiarowe przy wytyczaniu osi linii i znaków 
- oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem 
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- wykonanie przedznakowania 
- ułożenie oznakowania cienko- lub grubowarstwowego 
- ułożenie mieszaniny odblaskowej 
- wykonanie punktowych elementów odblaskowych , 
- badania kontrolne 
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem i najeżdżaniem do czasu wyschnięcia oznakowania 
- oznakowanie Robót i jego utrzymanie. 
 
Oraz koszt wykonania projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
- PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

- PN-85/O-79252              Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowania. Wymagania podstawowe. 
- PN-EN 1436 : 2000 Materiały do poziomego znakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych  oznakowań dróg. 
- PN-EN 1871 : 2003 Materiały do poziomego znakowania dróg. Właściwości fizyczne. 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. poz. 2181 Dziennik 
Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.                                                                                                      

- Załącznik 2. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki  ich umieszczania na drogach. 
- Warunki Techniczne. Poziome oznakowanie dróg. POD-97. Seria „I”- Informacje, Instrukcje.  Zeszyt nr 55. Instytut Badawczy Dróg i 

Mostów, Warszawa, 1997 r. 
- DIN 67520 Cz. 3 Materiały retro refleksyjne w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary i charakterystyka 

materiałów retro refleksyjnych.  
- NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retro odbicie. 
- Wytyczne technologiczne stosowania materiałów cienkowarstwowych do poziomego znakowania dróg - IBDiM W-wa 1993 r. 
- TRRL Road Note No. 25 Instrukcja używania przenośnego wahadła angielskiego SRT, 1969 r. 
- System dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów do poziomego znakowania dróg, IBDiM-GDDP, 1994. 
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE  PIONOWE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego stanowiącego element Robót 
w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 
1.3.  Zakres Robót objętych STWiORB 
 

- Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonywaniem, kontrolą i 
odbiorem znaków pionowych.  

 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1.  Znak pionowy – znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami umieszczonymi na konstrukcji 
wsporczej. 
 
1.4.2.  Tarcza znaku – element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść znaku, tarcza może być jednolita lub 
składana. 
 
1.4.3.  Lico znaku – przednia część znaku, służąca do podania treści znaku.  
Lico może być wykonane jako malowane lub oklejane. 
 
1.4.4. Znak drogowy odblaskowy – znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym – współdrożnym). 
 
1.4.5.  Konstrukcja wsporcza znaku – słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza znaku wraz z 
elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski, itp.). 

 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi                   w D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i 
wymaganiami . 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń 
podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych uzbrojeń. 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.1.  Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę musi posiadać deklarację zgodności z odpowiednią normą lub z Aprobatą Techniczną 
wydaną przez IBDiM. Wymagane jest stosowanie znaków i tablic wraz  z konstrukcjami wsporczymi wytwórcy, który posiada 
świadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDiM Warszawa oraz certyfikat 
uprawniający do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa. 
 
2.2.  Fundamenty znaków 
 
Znaki należy osadzić na fundamentach z betonu klasy C30/37 wg PN-EN 206-1:2003.  
Wymagania dla kruszywa wg PN-EN 12620:2004, cement wg PN-EN 197-1:2002/A1:2005, woda  wg PN-EN 1008:2004. 
Dla konstrukcji tablic – według własnych przeliczeń konstrukcji wsporczych firmy wykonującej oznakowanie. 
Znaki C-9 i U-5a zlokalizowane na wysepkach powinny być mocowane do podłoża śrubami za pomocą wcześniej przygotowanych 
gwiazd.  
 
2.3.  Konstrukcje wsporcze 
 
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze 
znaków tablicowych bocznych o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie przez 
pojazd – muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi  
lub przeciwdestrukcyjnymi. 
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi – zaleca się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo 
rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 od 0,20 
m nad powierzchnią terenu. 
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W szczególności – zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych 
barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 
zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowanei umieszczone, by znak wraz z 
konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. 
Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostająca po odłączeniu górnej jej części od fundamentu,  
nie może być większa od 0,25 m. 
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów samochodowych oraz 
innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 
zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku. 
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, 
tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach – odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 
prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby 
słupów niż dwa – odległość między nimi może być mniejsza. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Nadzorowi propozycje konstrukcji wsporczych dostosowanych do wymiarów znaków i tablic, 
składających się z: 

- rur  70 mm ocynkowanych – dla znaków, 
- łączników do mocowania elementów konstrukcji, 
- elementów stalowych ocynkowanych – dla konstrukcji wsporczych tablic, 
- połączenia konstrukcji wsporczej z fundamentem. 
 

Przedstawione Nadzorowi do akceptacji propozycje konstrukcji wsporczych winny uwzględniać bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego. 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 10210-1:2000 lub PN-H-74220:1984. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie 
powinna wykazywać wad w postaci złuszczeń, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 
rysy wynikające  z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.  
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. Rury powinny być proste. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku 
Raf wg PN-EN 1179:2004 (U). 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93010:1991. Powierzchnia powinna być wolna od wad, jak widoczne 
łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. 
Powłoka metalizacyjna cynkowa powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5 %  i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej 160 m. Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości, nie może 
wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku. Przedmiotem 

gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej oraz trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
2.4.  Tarcze znaków   
 
Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości co najmniej 2 mm i powinny być całkowicie odporne w 
warunkach zasolenia. Wytrzymałość dla tarcz wzmocnionych co najmniej 155 MPa. 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Tarcza znaku 
składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych warunkach kolizji. 
Tarcze znaków powinny być z podwójnie zginaną krawędzią (dwugięte). 
Powierzchnia tarczy nie przykryta folią (tylna strona) musi być zabezpieczona przy pomocy matowej farby nieodblaskowej barwy 

ciemno-szarej (szarej neutralnej) o współczynniku luminacji 0,08 do 0,10. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. 
 
2.5.  Powierzchnia odblaskowa 
 

Powierzchnię odblaskową powinna stanowić folia odblaskowa pryzmatyczna a typu 2 dla znaków poza trasą główną i łącznicami.  
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii  do powierzchni tarczy znaków. 

Symbole na powierzchni lica powinny być naniesione metodą sitodruku. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinna uniemożliwiać jej odklejenie się od podłoża bez jej zniszczenia. Folia 
odblaskowa nie może wykazywać żadnych odklejeń  i rozwarstwień. 
 
2.6.  Tabliczka znamionowa znaku 
 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę znamionową z: 
- nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy  

lub dostawcy, 
- datą produkcji, 
- oznaczeniem dotyczącym materiału lica, 
- datą ustawienia znaku. 
 
2.7.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie ich jakości i 
przydatności do Robót. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania Robót 
 
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie załadunku i wyładunku należy stosować odpowiedni sprzęt zaakceptowany 
przez .  
 
 
4.  TRANSPORT 
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 
 
4.2.  Transport 
 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i osprzętu może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkodzenie. 
 
5.  WYKONYWANIE  ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
 
5.2.  Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć lokalizację znaków i ich odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
umocnionego oraz wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
 
5.3.  Wykonanie fundamentów dla konstrukcji 
 
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do wymaganej głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu. 
 
Wykopy powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić niezwłocznie do wykonania 
fundamentów. 
 
Górna część fundamentu powinna się pokrywać z powierzchnią pobocza lub być nad nią wyniesiona nie wyżej niż 3 cm, dla konstrukcji 
wsporczych poza koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 15 cm. 

Wymiary fundamentów znaków ok.  40x90 cm.  
Wymiary fundamentów dla tablic wynikają z indywidualnych opracowań wykonawcy zgodnie z p. 2.2. 
 
5.4.  Ustawienie znaków 
 
Konstrukcje wsporcze znaków i tablic oraz umieszczenie na nich tarczy powinno być zgodneSzczegółowymi warunkami technicznymi 
dla znaków drogowych pionowych i warunkami  ich umieszczania na drogach”. (D. U. Nr 220 z 29.12.2003 r., poz. 2181). 
 
 
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 
6.2.  Kontrola materiałów 
 
Wszystkie użyte materiały powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez . Do każdej ilości jednorazowo 
wysyłanego materiału dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania Robót 
 
W czasie prowadzonych Robót należy skontrolować: 
a) zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość zamocowania), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek ustawienia: 

- odchyłka od pionu, nie więcej niż:  1 %, 

- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż:  2 cm, 

- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi skrajni utwardzonego pobocza nie więcej niż:  5 cm, przy zachowaniu 
minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z przywołanymi  w pkt. 10.2. niniejszej STWiORB dokumentami, 

c) prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
 
 
7.  OBMIAR  ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.2.  Jednostka obmiaru 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 
a) szt. (sztuka) ustawienia znaku dużego oraz konstrukcji wsporczej, 
b) m 2 (metr kwadratowy) powierzchni ustawionej tablicy 
c) szt. (sztuka) znaku do przeniesienia oraz konstrukcji wsporczej. 
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8.   ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
Odbioru Robót dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości ich wykonania i na podstawie dokumentów, które przedkłada mu 
Wykonawca. 
 
9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 
- Roboty przygotowawcze, prace pomiarowe, 
- wykonanie fundamentów, 
- zakup i dostarczenie elementów znaków, tablic i konstrukcji wsporczych 
- ustawienie konstrukcji wsporczych, 
- zamocowanie tarcz znaków i tablic, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB, 
- ew. oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
Oraz koszt wykonania projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniem. 
 
 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
 
1. 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. 
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1:  Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
4. PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
5. PN-EN-1179:2004 (U) Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny. 
6. PN-H-74220:84 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
7. PN-H-93010:91 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
8. PN-EN 197-1/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
9. PN-EN-22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich stopy. 
10.PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją. Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na 

konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza. 
11.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12.BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych i 

żeliwnych. Wymagania i badania. 
13.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
 
10.2.  Inne dokumenty 
 
14.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003r Nr 149, poz. 1451) 
15.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 
dnia 23.12.2003 r.) Załącznik 1. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki  ich umieszczania na 
drogach. 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych (poz. 1393 Dz. U. nr 170 z dnia 12.10.2002 r.)  
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D.007.06.01B PRZESTAWIENIE OGRODZENIA Z SIATKI METALOWEJ PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH  
 
1 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z przestawieniem ogrodzenia 
z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych , w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 

 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przestawienia ogrodzenia z siatki metalowej plecionej ślimakowej na linkach stalowych, ze słupkami z rur stalowych i kompletnymi 
bramami lub furtkami, ustawianego zwykle na granicy posesji sąsiadującej z pasem drogowym. Przestawienie ogrodzenia wynika 
zwykle z potrzeb poszerzenia drogi (ulicy), wymagającego odsunięcia ogrodzenia na nowe położenie, nie kolidujące z nową drogą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie posesji przydrożnej - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się niepożądanych intruzów (np. ludzi, 
zwierząt lub pojazdów) na posesję położoną w pobliżu drogi. 

1.4.2. Przestawienie ogrodzenia – przeniesienie całego ogrodzenia lub jego części z dotychczasowego położenia, kolidującego zwykle 
z rozbudową drogi (ulicy), na nowe miejsce zlokalizowane na posesji przydrożnej, poza nowym pasem drogowym. 

1.4.3. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana, o różnych wielkościach oczek. 

1.4.4. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego. 

1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego, tworzące linę stalową. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.  

2.2.2. Materiały użyte przy przestawieniu ogrodzenia 

 Do robót przy przestawianiu ogrodzenia z siatki należy użyć: 
– elementy ogrodzenia uzyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego zastosowania, 
– nowe elementy ogrodzenia, zastępujące istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształtach. 

2.2.3. Właściwości nowych elementów ogrodzenia 

 W przypadku uzupełniania przestawianego ogrodzenia o nowe elementy, zaleca się, pod warunkiem zaakceptowania przez 
Inżyniera, aby miały one właściwości przedstawione poniżej. 
a)  Metalowa siatka pleciona ślimakowa 

Siatka pleciona ślimakowa (przykład: rys.1) powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez STWIORB D-07.06.01 [3] i 
D-07.06.01a [4]. 
 Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m. Odchyłki długości nie 

powinny przekraczać  0,1 m dla wielkości boku oczka 30 oraz    0,2 m dla siatek wielkości boku oczka od 40 do 70. 
 Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z jednego 
odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron 
powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. 
 Siatki w rolkach należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco. 
 Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588 MPa (dopuszcza się 
wytrzymałość od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inżyniera). 
 Dopuszcza się inne rodzaje siatek, np. siatkę zwijaną z drutu, siatkę o splocie tkackim, siatkę jednolitą z ciętej blachy 
stalowej, siatkę zgrzewaną, siatkę skręcaną z różnymi kształtami oczek, siatkę w ramach stalowych itp., pod warunkiem 
zaakceptowania przez Inżyniera. 
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b)  Słupki z rur stalowych 
 Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom określonym w STWIORB D-07.06.01 [3] lub w innym dokumencie zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 
– długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
– długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z 

dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości 
rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. 
 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym ze składającym 
zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) 
lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej 
obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu. 
 Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym lub prostokątnym względnie z kształtowników 
(kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 
c)  Stalowe liny usztywniające ogrodzenie 

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez STWIORB D-07.06.01 
[3]. 
 Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte, nie powinny krzyżować się w poszczególnych 
warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie 
mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny być kruche i nie powinny  posiadać zgrubień i ścienień. 
Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna 
średnica splotki. 
d)  Łączniki metalowe do mocowania elementów ogrodzenia 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów ogrodzenia jak śruby, 
wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez STWIORB D-07.06.01 [3] lub inny 
dokument zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i 
masy wyrobów. 
 Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem. 

 Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 

12m. 

2.2.4. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

 Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” powinny odpowiadać wymaganiom STWIORB D-07.06.01 [3] i 
D-07.06.01a [4]. 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno 
być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. 
 Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub ST nie określono inaczej, powinna być B 15 lub B 20 lub zgodna ze 
wskazaniami Inżyniera. Składnikami betonu są: cement klasy 32,5, kruszywo, woda i domieszki. 
 Domieszki chemiczne do betonu i pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub 
wskazania Inżyniera. 

2.2.5. Materiały do malowania ogrodzenia 

 Do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego, dobrej jakości, 
zaakceptowane przez Inżyniera, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.), 
c) rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do przestawienia ogrodzenia 

 Rozebranie i ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
 Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie 
samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., 
pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów przy przestawianiu ogrodzenia 

 Materiały do przestawienia ogrodzenia można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

27. roboty przygotowawcze,  

28. demontaż istniejącego ogrodzenia, 

29. ew. naprawę uszkodzonych elementów istniejącego ogrodzenia, 

30. ustawienie słupków, 

31. rozpięcie siatki metalowej, 

32. ew.  wykonanie bram i furtek, 

33. malowanie ogrodzenia, 

34. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– określić stan istniejącego ogrodzenia z ustaleniem elementów przydatnych, nieprzydatnych i nadających się do naprawy, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg itd., 
– wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie, 
– przedstawić, do akceptacji Inżyniera, zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych. 

5.4. Demontaż istniejącego ogrodzenia 

 Demontaż ogrodzenia z siatki obejmuje: 
– rozebranie wszystkich elementów ogrodzenia, tj. siatki, słupków z ewentualnymi bloczkami fundamentowymi, linek, wzmocnień 

słupków narożnych i bramowych, bram, furtek itp., 
– posortowanie rozebranego materiału na materiał: 

a) całkowicie przydatny do ponownego użytku, 
b) uszkodzony, lecz nadający się do naprawy, 
c) zniszczony, zakwalifikowany do usunięcia, 

– naprawę elementów uszkodzonych, 
– odwiezienie materiału zniszczonego w miejsce wskazane przez Inżyniera, 
– składowanie materiałów przydatnych do wykorzystania przy wzniesieniu nowego ogrodzenia w miejscu uzgodnionym z 

Inżynierem, z: 
a) ew. zwinięciem siatki i linek w rolki, 
b) odrdzewieniem miejsc skorodowanych, 
c) oczyszczeniem elementów ogrodzenia z pyłu, kurzu, tłuszczu i innego zabrudzenia, 
d) posortowaniem składowanych elementów ogrodzenia według rodzajów, wymiarów, ew. barw itp. (dotyczy sortowania 

wszystkich materiałów lub ich części w zależności od terminu ustawienia nowego ogrodzenia). 
Wszystkie elementy przewidziane do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. 

5.5. Naprawa elementów istniejącego ogrodzenia 

 Zakres napraw elementów istniejącego ogrodzenia, które są uszkodzone lecz nadające się do naprawy, powinien być 
określony przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Inżyniera. Naprawa określonych elementów ogrodzenia polega na 
doprowadzeniu ich do stanu właściwego dla całościowych funkcji ogrodzenia. Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny w 
zasadzie różnić się konstrukcją i wyglądem od pozostałych odcinków. 
 Zniszczenia lub wybrzuszenia siatki stalowej można naprawić przez usunięcie uszkodzonego odcinka i wstawienie nowego, 
łącząc starą i nową siatkę z zasady spiralami wyplecionymi z siatki stalowej (patrz rys. 2). Podobnie można postąpić przy wymianie 
zniszczonych pojedynczych spiral siatki, które należy zastąpić nowymi. 
 Wygięte słupki stalowe można wyprostować przez uderzanie młotkiem, stosując odpowiednie przykładki drewniane od strony 
wygięcia. 
 Ubytki w betonowych lub żelbetowych fundamentach można uzupełnić zaprawą cementową po uprzednim oczyszczeniu 
zabrudzeń i okruszyn lub skuciu miejsc zastarzałych. 

5.6. Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co 
najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na 
załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości, zbliżone do odległości w istniejącym 
ogrodzeniu, a na nowych odcinkach siatki po 3÷6 m, z tym że przy wysokości siatki przekraczającej 2,2 m – po około 2 m i w takich 
odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 

5.7. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo 
oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia (patrz rys. 3). Po uzyskaniu 
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akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemią. Można również przenieść stare 
słupki z betonowym fundamentem lub jego częścią do nowych dołków fundamentowych. 
 Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.2.4. Do 
czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. 
napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 
niższa od 10°C - po 14 dniach. 

5.8. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki 
powinny znajdować się na jednakowej wysokości (patrz rys. 4). Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury (dotyczy 
wszystkich słupków nowych i jeśli to jest możliwe również istniejących). 
 Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° należy zabezpieczyć 
przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30° do 45° (patrz 
rys. 5). 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez posiadanie 
odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo 
przystosowane do umocowania do nich siatki. 
 W terenie pochyłym ogrodzenie można ustawić ze stopniami lub bez wyrównania góry do poziomu (patrz rys. 6). 

5.9. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

 Liczbę linek usztywniających należy zachować taką, jaka jest w ogrodzeniu istniejącym, natomiast na nowych odcinkach 
zaleca się rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do słupków. Do słupków 
końcowych, narożnych i bramowych (patrz rys. 7) linki muszą być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do 
tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać 
nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się ręcznie 
(patrz rys. 8) lub wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 
 Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub 
zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i 
przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką 
zaginając na niej poszczególne druty siatki (patrz rys. 9). Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały 
zniekształceniu jej oczka. 
 Połączenie starych odcinków przeniesionej siatki z nowymi odcinkami można wykonać spiralami wyplecionymi z siatki wg 
opisu podanego w pkcie 5.5 (patrz rys. 2). 

5.10. Wykonanie bram i furtek 

 Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z lokalizacją starego ogrodzenia w dostosowaniu do ew. zmian wjazdów i chodników 
wejściowych. W przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację ustala Inżynier. 
 W przypadku zniszczenia istniejącego materiału bram i furtek zaleca się wykonanie nowych  bram i furtek z kątowników (np. o 
wymiarach 45 × 45 × 5 mm lub 50 × 50 × 6 mm) lub innych kształtowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano 
na rys. 10). 
 Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp. 

5.11. Malowanie ogrodzenia 

 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to należy: 
– z powierzchni siatki usunąć bardzo starannie pył, kurz, ewentualny tłuszcz, rdzę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność 

farby do podłoża; przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych,   
lub przy zastosowaniu innych środków,  

– ewentualnie wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie  
wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

– farbę dłużej przechowywaną przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na 
powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, 
ew. przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń), 

– malowanie przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami 
kompresorowymi itp.), 

– z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową (jedno- lub dwukrotnie), przy 
czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu warstwy poprzedniej. 

 Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określa ST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy. 
 Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze 
względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
 Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością m.in. 
niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera 
badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 
 Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, 
powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub 
sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 

5.12. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. nawierzchni, chodników, krawężników itp., 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 

− ew. plantowanie terenu w pobliżu ogrodzenia, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

    Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu z 
dokumentacją projektową Ocena ciągła 

Wg dokumentacji projektowej 

2 Demontaż starego ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.4 

3 Naprawa elementów istniejącego 
ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.5 

4 Prawidłowość wykonania dołów pod słupki 
Jw. Wg pktu 5.6 

5 Poprawność wykonania fundamen-tów 
betonowych pod słupki Jw. Wg pktu 5.7 

6 Poprawność ustawienia słupków Jw. Wg pktu 5.8 

7 Prawidłowość rozpięcia siatki Jw. Wg pktu 5.9 

8 Poprawność wykonania bram i furtek Jw. Wg pktu 5.10 

9 Poprawność malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.11 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) przestawionego ogrodzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– demontaż starego ogrodzenia i naprawa elementów nadających się do wykorzystania, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– przestawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, 
– uporządkowanie terenu robót, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-07.06.01 Ogrodzenia dróg 
4. D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej przy posesjach przydrożnych 

10.2. Inne dokumenty 

5. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt – Warszawa, Warszawa 1979 – 1982 
6. Podręcznik: M. Bosakirski, J.M. Sobocki: Ogrodzenia, Arkady, Warszawa 1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK 

PRZYKŁADY  OGRODZEŃ  I  ICH  ELEMENTÓW 
 
 
Rys. 1. Siatka pleciona ślimakowa (wg [6[) 

 
 
 
Rys. 2. Łączenie dwóch sąsiednich odcinków siatki za pomocą spirali wyplecionej z siatki i wprowadzonej w oczka siatki ruchem 

śrubowym (wg [6]) 
 a) lewy odcinek siatki, b) prawy odcinek siatki 
 

 
 
 
 
Rys. 3. Przykłady osadzenia słupków stalowych ogrodzenia w gruncie (wg [6]) 
a) Słupek osadzony w betonie ułożonym bezpośrednio w dołku 
b) Słupek osadzony w dołku po uprzednim oprawieniu go w bloczek betonowy 
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Rys. 4. Przykład ustawiania słupków ogrodzenia (wg [6]) 
a) Ustawianie „na oko”, b) Ustawienie „pod sznur”, c) Sprawdzanie odchylenia słupka od pionu 

 
 
Rys. 5. Przykład wzmocnienia słupka narożnego lub słupka bramowego (wg [6]) 
1 – słupek wspierający, 2 – naciąg, 3 – linki usztywniające siatkę, 4 – oparcie słupka wspierającego 
 

 
Rys. 6. Przykład ustawienia ogrodzenia siatkowego na terenie pochyłym (wg [6]) 
a) Ogrodzenie ze stopniami wysokości 25÷30 cm (przy spadku terenu od 1:16 do 1:30) 
b) Ogrodzenie równoległe do terenu 

 
 

 
 
 
Rys. 7. Sposób mocowania linki usztywniającej siatkę do słupka metalowego za pomocą haczyka oraz sposoby łączenia linki (wg [6]) 
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a) Widok z boku i z góry słupka, haczyka i linki 
1 – linka, 2 – nakrętka, 3 – słupek, 4 – hak mocujący linkę 
b) Sposoby łączenia linki 
 

 
Rys. 8. Przykład napinania siatki przy ustawianiu ogrodzenia (wg [6]) 
 

 
 
Rys. 9. Przykłady mocowania siatki do linek usztywniających (wg [6]) 
a) Przymocowanie drutem do górnej lub dolnej linki „na gładko”, 
b) Przymocowanie do górnej lub dolnej linki drutem „z wąsami”, 
c) Przymocowanie drutem do linki środkowej 
 

 
 
 
Rys. 10. Przykład bramy i furtki w ogrodzeniu (wg [5]) 
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D.08.00.00 ELEMENTY ULIC 
 

D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE  
 
2 WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z ustawieniem krawężników 
betonowych, w ramach zadania:  
 
Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
 
2.2 Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
2.3 Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót zgodnie z lokalizacją w Dokumentacji Projektowej 
związanych z: 
- ustawieniem krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem schody terenowe  
 
2.4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające jezdnię. 
 
1.4.2. Ława betonowa – podkładowa warstwa betonu wzmacniająca krawężnik lub inny element ułożony na niej przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt. 
 
1.4.3. Element oporowy – element oporowy krawężnika. 
 
1.4.4. Podkład – warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomiędzy elementem konstrukcji, a ławą betonową. 
 
1.4.5. Podsypka – warstwa regulacyjna z mieszanki cementowo – piaskowej pomiędzy krawężnikiem i ławą. 
 
1.4.6. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
W miejscach Robót ziemnych wgłębnych (wykopów, wierceń itp.) Wykonawca ma obowiązek chronienia istniejących uzbrojeń 
podziemnych i prowadzenia Robót pod nadzorem administratora tych urządzeń. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
2.2 Materiały stosowane przy ustawianiu krawężników 
 
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników wg zasad niniejszej STWiORB są: 
 
2.2.1 Krawężniki betonowe 
 
Krawężniki klasy D,H,T winny być wykonane z betonu klasy nie niższej niż C30/37. 
Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1340 oraz posiadać deklarację zgodności producenta dla każdej 
dostarczonej na budowę partii krawężników. 
Beton użyty do produkcji elementów betonowych powiniem spełniać następujące warunki: 
- nasiąkliwość nie większa niż 4 % 
- mrozoodporność nie niższa niż F=150 
- ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm  
 
Powierzchnie krawężników powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po 
pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest 
niedopuszczalne. Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników: 

− na długości  8 mm, 

− na wysokości i szerokości  3 mm. 
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Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 
 
2.2.2 Beton na ławę i element oporowy 
 
Beton na ławę z oporem pod krawężnik klasy C20/25. 
Użyty beton winien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 206-1. 
 
2.2.3 Kruszywo do betonu 
 
Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 206-1:2003  i PN-EN 12620:2004. 
 
2.2.4 Cement 
 
Cement do betonu, podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002. Cement 
stosowany do betonu, zapraw cementowych oraz na podsypkę cementowo - piaskową powinien być klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno spełniać wymagania normy BN-88/6731-08. 
 
2.2.5 Piasek 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242. 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
 
2.2.6 Woda  
 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.2.7 Masa zalewowa 
 
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 14188-1 , PN-EN 14288-2  
 
3 SPRZĘT 
 
3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 3. 
3.3 Sprzęt do ustawiania krawężników 
 
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

− betoniarek, do wytwarzania betonu, zapraw cementowych, podsypki cementowo - piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, 

− drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4 TRANSPORT 
 
4.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 
4.3 Transport materiałów 
 
4.3.1 Transport krawężników 
 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Krawężniki należy ustawiać na drewnianych podkładach 
lub separatorach. Krawężniki powinny być zabezpieczone  w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niż o 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.3.2 Transport kruszywa 
 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, 
kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem się i rozpyleniem (kruszywa drobne) poza środek transportu. 
 
4.3.3 Transport cementu 
 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach odpowiadających wymaganiom normy BN-88/B-6731-08. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
  
5.2 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.3 Zakres wykonania Robót 
 
5.3.1 Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć w terenie zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej: 
- linię krawężników, 
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5.3.2 Wykop pod ławę 
 
Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z  Dokumentacją Projektową i normą  PN-B-06050:1999. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku o ile 
będzie stosowany. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę  powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 
 
5.3.3 Wykonanie ławy pod krawężnik 
  
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu.. Beton rozścielany powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław 
należy wykonywać używając betonu określonego w pkt 2.2.2., stosując co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 14188-1 , PN-EN 14288-2  
 
5.3.4 Ustawienie krawężników i wypełnienie spoin 
 
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 10mm i nie powinny być mniejsze niż 5mm. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 
m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, których użycie w trakcie Robót i wyniki tych badań 
przedstawić Nadzorowi  do akceptacji. 
 
6.3 Ocena jakości krawężników  
 
Ocenę prefabrykatów do wbudowania (pkt 2.2.1.) należy wykonać zgodnie z PN-EN 1340. 
 
6.4 Sprawdzenie koryta pod ławę 
 
Sprawdzenie wykopów wykonanych pod ławę polega na ocenie: 

− wskaźnika zagęszczenia gruntu na dnie wykopu, z tolerancją 2% w stosunku do wymaganego, 

− szerokości dna wykopu, z tolerancją 2cm. 
 
6.5 Sprawdzenie wykonania ław 
 
Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją - dopuszczalna tolerancja 1cm na każde 100 m ławy, 

− wysokość (grubość)  ław  z tolerancją 10% wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m), 

− szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją 20% szerokości projektowanej (w 2 punktach na 100 m), 

− równość górnej powierzchni ławy (w 2. miejscach na 100 m) - tolerancja prześwitu  1 cm, przy przyłożeniu łaty 3-metrowej, 

− odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją 2 cm na 100 m wykonanej ławy.   
 
6.6 Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 
Sprawdzeniu podlega: 

− odchylenie linii krawężników w planie -  max. odchylenie  może  wynieść 1 cm (na każde 100 m ławy), 

− odchylenie niwelety - max. 1cm (na każde 100 m), 

− równość górnej powierzchni krawężników - tolerancja prześwitu pod łatą  1 cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej (w 2. miejscach na 
100 m), 

− dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (1. na każde 10 m). 
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.3 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest  m (metr)  ustawionego (ułożonego) krawężnika na ławie, m (metr)  
 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2 Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3 Odbiór Robót ulegających zakryciu 
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Odbiorowi Robót ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki. 
 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.0000. Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.3 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m Robót objętych niniejszą STWiORB zawiera wg rodzaju: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- ew. oznakowanie Robót i jego utrzymanie 
- wykonanie koryta pod ławę i krawężnik (z odwozem materiału oraz utylizacją) 
-  wykonanie szalunku 
- wykonanie ławy 
- wykonanie podsypki 
- ustawienie krawężników na podsypce 
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem z ubiciem, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 

 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.2 Normy 
 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
2.. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
4. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
5. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
7. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
8. PN-EN 197-1:2002 Cement . Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania       i oceny przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja  i zgodność. 
11. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego. 
12. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
15. BN-80/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane  z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
16. PN-EN 1340  Krawężniki betonowe.Wymagania i metody badań 
 
10.2.  Inne dokumenty 

 
18. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa 1979 i 1982 r. 
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE  
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  z wykonaniem betonowych 
obrzezy chodnikowych  w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 

− żwir lub piasek do wykonania ław, 

− cement wg PN-B-19701 [7], 

− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 

− obrzeże niskie - On, 

− obrzeże wysokie - Ow. 
 W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na: 

− gatunek 1  - G1, 

− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 

obrzeża 1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

 
Ow 

75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
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Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 

b,   h  3  3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów 
powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w 
tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i 
gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25  i B 30. 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w STWIORB D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w STWIORB D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 
1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 
[4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się 
przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeża, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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D.08.05.00 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMNTÓW BETONOWYCH 
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych  z wykonaniem ścieków z 
betonowych elementów prefabrykowanych w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 
1.2    Zakres stosowania STWiORB 
 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3   Zakres Robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót zgodnie z lokalizacją  w Dokumentacji Projektowej 
związanych z: wykonaniem odwodnienia powierzchniowego w postaci ścieku z betonowych elementów prefabrykowanych z 
profilowaniem wylotu do kratki ściekowej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
 
Użyte w niniejszej STWiORB określenia są zgodne z określeniami podanymi w STWiORB  
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5   Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
2. 
 
 
 2.2 Materiały do wykonywania umocnienia ścieków 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu odwodnienia powierzchniowego wg zasad niniejszej STWiORB są: prefabrykaty betonowe 
wykonywane technologią wibroprasowania oraz wymienione w pkt. 2.2.3 do 2.2.8 niniejszej STWiORB. 
 
 2.2.1Prefabrykaty 
 
Elementy ściekowe betonowe – typ korytkowy o wymiarach 60 x50 x15 cm. 
Prefabrykaty powinny posiadać atest producenta. 
Powierzchnie powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady 
oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03.01. 
 
2.2.2Beton 
 
Do produkcji prefabrykatów należy użyć beton klasy C-30/70 spełniającego warunek mrozoodporności F ≥ 150 wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.2.3 Cement 
 
Cement do betonu na prefabrykaty bez dodatków, do betonu C30/37 klasy  42.5.  
Cement do podsypki – klasy 32.5. 
Cement powinien spełniać wymagania norm PN-EN 197-1:2002. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z wymaganiami normy 
BN-88/6731-08. 
 
2.2.4 Piasek 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową 1:4  powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 
 
2.2.4 Woda 
 
Woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 
2.2.5 Zaprawa cementowo-piaskowa 
 
Zaprawa cementowo-piaskowa 1:2 do wypełnienia szczelin przy układaniu prefabrykatów powinna odpowiadać wymaganiom PN-90/B-
14501. 
 
2.2.6 Kruszywo  
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Kruszywo do wykonania podsypki pod ułożenie wylotu ścieku skarpowego oraz ułożenia podbudowy ścieków powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 13043:2004/AC;2004 określony w STWiORB D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie”. 
 
2.2.7 Wypełnienie elastyczne  
 
Wypełnienie elastyczne powinno odpowiadać wymagania normy BN-74/6771-04. Stosowane jest do spoin pomiędzy elementami 
prefabrykowanymi co 50 m. 
 
 
3 SPRZĘT 
 
3.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.3 Sprzęt do wykonania umocnień 
 
Roboty związane z wykonaniem umocnienia :ścieków elementami prefabrykowanymi będą wykonywane ręcznie z zastosowaniem 
drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4 TRANSPORT 
 
4.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 4. 
 
4.3 Transport materiałów 
 

 Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami i 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0,7 końcowej gwarantowanej. 
Woda może być dowożona beczkowozami. 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas transportu, 
kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypaniem się i rozpyleniem (kruszywa drobne) poza środek transportu. 
Transport cementu powinien odbywać się w warunkach odpowiadających wymaganiom normy BN-88/B-6731-08. 
 
 
5 WYKONANIE ROBÓT 
  
5.2 Ogólne zasady wykonania Robót 
 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
5.3 Zakres wykonania Robót 
 
5.3.5 Roboty przygotowawcze 
 
Przed przystąpieniem do Robót należy wyznaczyć lokalizację w terenie zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej: 
 
5.3.6 Ustawienie elementów ścieku 
 
Sposób i zakres wykonania ścieku powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
W wykonanym korycie należy ułożyć : 
-podbudowę (ławę) z kruszywa łamanego gr. 15 cm oraz ławę z oporem z betonu C20/25 o wymiarach 80x15+10x10 cm, 
-podsypkę cem.-piaskową 1:4 gr. 5 cm 
-Prefabrykat ścieku, 
-uszczelnić styki zaprawą cem.-piask., 
-co 50m wykonać szczeliny dylatacyjne (styk zalany masą) 
- wykonać łączniki wlotowe do wpustów ulicznych z betonu Klasy C16/20 
 
Warstwy podbudowy z kruszywa i podsypki, powinny być wyrównane i zagęszczone. 
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru 
wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie żwirowej 
należy wypełnić żwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą zalewową nad 
szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.2 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, których użycie w trakcie Robót i wyniki tych badań 
przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3 Kontrola jakości materiałów 
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Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża powinno być wykonane wg STWiORB D. 04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża”. 
Podsypka cem.-piaskowa powinna być  sprawdzona w zakresie ; grubości warstwy i jej zgodności z Dokumentacja Projektową z 

tolerancją  1 cm, wskaźnika zagęszczenia, ułożenie prefabrykatów betonowych i wykonanie łączników wlotowych oraz ujęć wylotów 
ścieków. 
 
Ponadto należy skontrolować dopuszczalne odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej z tolerancją ± 1 cm, dokładność 
wypełnienia spoin pomiędzy prefabrykatami- na pełną głębokość. 
 
7 OBMIAR ROBÓT  
 
7.2 Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.3 Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest  m (metr)  wykonania umocnienia ścieku wraz z wlotami do wpustów ulicznych.  
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2 Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3 Odbiór Robót ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi Robót ulegających zakryciu podlegają: 

− Przygotowanie podłoża, 

− Ułożenie podbudowy pod ścieki, 

− wykonanie podsypki pod ścieki. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.2 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.0000. Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.3 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m Robót objętych niniejszą STWiORB zawiera wg rodzaju: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania 
- wykonanie łączników wlotowych do wpustów ulicznych, 
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową  i zalewą bitumiczna, 
- uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w STWiORB. 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.2 Normy 
 
1. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
2. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
3. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
4. PN-EN 197-1:2002/A1;2005 Cement . Część 1: Skład, wymagania i  kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku.(Zmiana  A1) 
5. PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania       i oceny przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa. 
9. BN-80/6775-03/01    Prefabrykaty budowlane  z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
10. BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane. 
 
10.2.  Inne dokumenty 

 
18. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa 1979 i 1982 r. 
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7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr ), wyłączając bramę  dla której jednostką obmiarową  jest 1 kpl. 
 
8.    ODBIÓR  ROBÓT 

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami , jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m wykonanego ogrodzenia obejmuje: 
- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów 
- wykonanie wykopów pod fundamenty i podwalinę   
- wykonanie fundamentów, 
- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność 
- obsypanie i zagęszczenie gruntu wokół ogrodzenia, 
- wykonanie podwaliny, słupków,  
- montaż paneli, 
- uporządkowanie terenu, 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
 Normy 
 
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów 

powszechnego użytku. 
- PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacje pobierania próbek, badanie             i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
- PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i wymagania. 
- PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 
- PN-B-06251:63 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Meritum Projekt 

 
248 

D.10.03.01a NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH ŻELBETOWYCH PŁYT WIELOOTWOROWYCH 
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem nawierzchni z 
prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych (dawniej nazywanych płytami IOMB), które można stosować jako: 
– drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowe łączące plac budowy z drogami publicznymi, drogi wewnętrzne na placu budowy, drogi 

montażowe itp., 
– drogi stałe lub budowane na dłuższe okresy, jak drogi dojazdowe, drogi wewnątrzzakładowe, stałe lub prowizoryczne 

nawierzchnie ulic, placów, parkingów itp. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Prefabrykowana żelbetowa płyta wielootworowa – drogowy element żelbetowy, w postaci prostokątnej płyty z otworami, służący 
do budowy nawierzchni (dawniej element taki nazywano płytą IOMB). 

1.4.2. Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych – nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych 
wielootworowych, przeznaczona do ruchu lub postoju pojazdów. 

1.4.3. Szczelina w nawierzchni – szczelina pomiędzy żelbetowymi płytami nawierzchniowymi, zwykle wypełniona piaskiem. 

1.4.4. System pasowy układania płyt – ułożenie dwóch pasów pojedynczych płyt, umożliwiających poruszanie się tylko po nich kół 
samochodów (patrz rys. 2a, b). 

1.4.5. System płatowy układania płyt – ułożenie płyt na pełnej szerokości projektowanej jezdni (patrz rys. 2c, d i rys. 3). 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną 
uprawnionej jednostki. 

2.2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z żelbetowych płyt, objętych niniejszą STWIORB, są: 
– prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe, 
– materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin, 
– ewentualne krawężniki, 
– woda, 
– ew. inne materiały. 

2.2.3. Żelbetowe płyty wielootworowe 

 Prefabrykowane żelbetowe płyty wielootworowe powinny mieć wymiary zgodne z ustaleniem dokumentacji projektowej, np. 
100×75×12,5 cm, 75×50×10 cm, 75×50×7 cm. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie podaje szczegółów dotyczących kształtu i rozwiązań technicznych płyt, wówczas 
Wykonawca proponuje typ płyty (np. wg rys. 1), przedstawiając go do aprobaty Inżyniera. Zaakceptowany typ płyty powinien mieć 
aprobatę techniczną uprawnionej jednostki. 
 Powierzchnia płyt powinna być równa bez raków, pęknięć, rys i wyłupań. Dopuszczalne są drobne wgłębienia i wypukłości o 
głębokości lub wysokości do 5 mm. 
 Beton, z którego wykonana jest płyta, powinien spełniać wymagania dla klasy wytrzymałości minimum C20/25 wg PN-EN 206-
1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8]. 
 Krawędzie płyt powinny być proste i wzajemnie równoległe. Dopuszczalne są drobne odpryski i wyszczerbienia krawędzi o 
głębokości i szerokości do 5 mm oraz długości do 20 mm w liczbie 2 szt. na 1 m płyty, przy czym na jednej krawędzi powierzchni górnej 
nie może być więcej niż 3 wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej nie więcej niż 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie krawędzi powierzchni 
górnej i dolnej nie powinno przekraczać 3 mm na 1 m długości płyty. 
 Powierzchnie boczne płyty powinny być wolne od pęknięć, rys, wgłębień i wypukłości. 
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 Odchyłka od wymiarów nominalnych powinna wynosić: długości ± 3 mm, szerokości ± 3 mm, grubości ± 3 mm. Nasiąkliwość 
powinna wynosić ≤ 6%, a stopień mrozoodporności ≥ F 150. 
 Płyty mogą być przechowywane na wolnym powietrzu. Można je układać w stosach, powierzchnią jezdną zwróconą do góry, 
w siedmiu warstwach na paletach, do wysokości trzech palet. 

2.2.4. Materiał na podsypkę i do wypełnienia szczelin 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to na podsypkę i do wypełniania szczelin można stosować piasek 
odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7]. 
 Inne materiały, np. żużel, pospółkę, można stosować pod warunkiem akceptacji Inżyniera. 
 Składowanie materiału powinno się odbywać na podłożu równym, utwardzonym i odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
materiału przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

2.2.5. Woda 

 Należy stosować, przy zagęszczaniu podsypki, każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz 
wodę studzienną i wodociągową. 
 Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, 
kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Inne materiały 

 W przypadku występowania w dokumentacji technicznej innych materiałów, najczęściej krawężników, to powinny one 
odpowiadać wymaganiom STWIORB D-08.01.01b [4] lub D-08.01.02a [5] i powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– żurawie samochodowe lub samojezdne, 
– walce ogumione, 
– wibratory płytowe, 
– ubijaki, 
– zbiorniki na wodę, 
– równiarki, koparki, ew. spycharki, 
– sprzęt transportowy. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Materiały sypkie (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Płyty nawierzchniowe można przewozić pojazdami otwartymi. Płyty można układać na drewnianych paletach w liczbie siedmiu 
sztuk spiętych taśmą polipropylenową zbrojoną dodatkowo w miejscu styku taśmy z płytą podkładkami z tworzywa sztucznego, aby 
zapobiec ewentualnemu przetarciu. Załadunku płyt na samochód dokonuje się przy pomocy lekkich żurawi lub wózków widłowych. W 
szczególnych przypadkach płyty można ładować ręcznie przy zastosowaniu pochylni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

35. roboty przygotowawcze,  

36. przygotowanie podłoża, 

37. ułożenie nawierzchni z płyt, 

38. roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do robót. 
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Zaleca się korzystanie z ustaleń STWIORB D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych 
oraz z ustaleń STWIORB D-02.00.00 [3] przy występowaniu robót ziemnych. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Koryto pod nawierzchnię zaleca się wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót nawierzchniowych. Wcześniejsze 
wykonanie koryta jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 Koryto można wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu równiarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony powinien 
być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczeń, należy sprawdzić czy istniejące rzędne umożliwią 
uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne koryta przed profilowaniem były o co najmniej             
5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu to 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 
 Profilowanie podłoża zaleca się wykonać równiarką. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Podsypka i warstwa odsączająca 

 W zależności od rodzaju gruntu w podłożu, przed położeniem płyt nawierzchniowych, można ułożyć w zależności od zaleceń 
dokumentacji projektowej: 
– 10÷15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym 
– 20÷25 cm warstwy odsączającej, na gruncie wysadzinowym, 
– 3 cm, po zagęszczeniu, warstwy piaskowej wyrównawczej, na gruncie niewysadzinowym. 

Piasek powinien być rozkładany przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłożonej warstwy powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej należy przystąpić do jej zagęszczania, które należy 
rozpoczynać od krawędzi i przesuwać w kierunku osi drogi. W miejscach niedSTWiORBępnych dla walców warstwę piaskową należy 
zagęszczać płytami wibracyjnymi i ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność materiału podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 

5.6. Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych 

5.6.1. Sposób układania płyt 

 Sposób układania płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 
 Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby ułożenia płyt: 
– system pasowy, w którym płyty pokrywają tylko część pasa ruchu na nawierzchni, znajdując się w dwóch pasach szerokości 

0,7÷1,0 m, położonych w odległości około 0,7 m od siebie, tak aby mogły się po nich poruszać koła pojazdów (przykłady na rys. 
2a, b i rys. 4), 

– system płatowy, w którym płyty układa się na całej szerokości pasa ruchu (przykłady na rys. 2c, d i rys. 3). 
Na łukach o promieniach większych (np. >250 m) układy płyt są takie same jak na odcinkach prostych. Krzywiznę ułożonych 

płyt można uzyskać przez rozszerzenie szczelin od strony zewnętrznej łuku. 
Na łukach o małych promieniach (np. <250 m) nawierzchnię można ułożyć w systemie płatowym na całym odcinku łuku, 

układając ją rzędami płyt równoległych do jednej ze stycznych odcinka prostego (rys. 5). Szerokość pełnej nawierzchni na łuku należy 
dostosować do jego promienia i długości pojazdów, które będą jeździły po drodze. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje mijanki przy drogach jednopasowych, wówczas można je wykonać z płyt 
nawierzchniowych, układając je równolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na odcinku wjazdu na mijankę i zjazdu z niej, w systemie 
pasowym układania płyt należy wypełnić nawierzchnią całą szerokość pasa ruchu. 

5.6.2.  Wykonanie nawierzchni 

 Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej lub warstwie odsączającej, może 
odbywać się bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, zwykle z pomocą żurawi samochodowych lub 
samojezdnych. Do podnoszenia płyt żurawiem mogą służyć zawiesia czterohakowe. 
 Można stosować też ręczne układanie płyt o mniejszych wymiarach, przy pomocy pochylni ze środka transportowego, po 
której płyty zsuwane są bezpośrednio na miejsce ułożenia nawierzchni. Ten typ montażu wymaga zaostrzonych wymogów 
bezpieczeństwa pracy. 
 Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża (podsypki, warstwy odsączającej). 
Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 
 Jeśli dokumentacja projektowa zakłada zabezpieczenie przed klawiszowaniem mniejszych sąsiadujących płyt, to 
poszczególne płyty można łączyć ze sobą od czoła stalowymi prętami o średnicy około 14 mm i długości około 30 cm wkładanymi do 
przygotowanych w tym celu otworów w płytach. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje obramowanie nawierzchni krawężnikiem, to należy wykonać je według wymagań 
STWIORB D-08.01.01b [4] lub                      D-08.01.02a [5]. 
 Szerokość szczelin między płytami nie powinna być większa od 10 mm. W celu zachowania równej szerokości szczelin, 
można stosować międzydystansowe wkładki międzypłytowe. 
 Po ułożeniu nawierzchni, szczeliny wypełnia się przez zamulenie piaskiem na pełną grubość płyt. Zaleca się, aby piasek użyty 
do wypełnienia szczelin zawierał od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza się zastosowanie innego materiału do 
wypełnienia szczelin, np. drobnego żwiru, piasku kwarcowego itp. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  

− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew. drzew, 
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− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

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

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej  

2 Przygotowanie podłoża Bieżąco Wg pktu 5.4 

3 
Ułożenie podsypki i ew. ułożenie warstwy 
odsączającej 

Bieżąco Wg pktu 5.5 

4 Wykonanie nawierzchni Bieżąco Wg pktu 5.6 

5 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

6.4. Badania po zakończeniu robót 

 Wykonana nawierzchnia z płyt prefabrykowanych powinna spełniać następujące wymagania: 
– oś nawierzchni w planie nie powinna być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 10 cm, 
– szerokość nawierzchni nie powinna się różnić od szerokości projektowanej więcej niż ± 10 cm, 
– nierówności podłużne nawierzchni, mierzone łatą 4-metrową, nie powinny przekraczać 1 cm, 
– pochylenia poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%, 
– różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm            i -2 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z płyt prefabrykowanych. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących, np. ustawienia krawężnika, są ustalone w odpowiednich STWIORB 
wymienionych w pkcie 5. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− ułożenie podsypki, 

− ew. ułożenie warstwy odsączającej. 
 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej 
STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

 Cena wykonania  1 m2 nawierzchni z płyt prefabrykowanych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie  podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− rozłożenie i zagęszczenie podsypki piaskowej, 

− ew. ułożenie warstwy odsączającej, 

− wykonanie nawierzchni z płyt prefabrykowanych według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza plac budowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt nie obejmuje robót pomocniczych, np. ustawienia krawężników, które powinny być 

ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 
5. D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych 

10.2. Normy 

6. PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność (W 
okresie przejściowym można stosować PN-B-06250:1998 Beton 
zwykły) 

7. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W 
okresie przejściowym można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 
łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

8. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1: 
Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

ZASADY  STOSOWANIA  NAWIERZCHNI  DROGOWYCH 
Z  PREFABRYKOWANYCH  PŁYT  WIELKOWYMIAROWYCH 

1.1. Rodzaje dróg z nawierzchniami z płyt wielkowymiarowych 

 Nawierzchnie z prefabrykowanych płyt wielkowymiarowych mogą być stosowane na drogach tymczasowych lub drogach 
stałych. Do dróg tymczasowych, rozbieranych po okresie użytkowania, zalicza się: 
– drogi w rejonach budów, poprawiające warunki przejazdu sprzętu budowlanego, transportu mas ziemnych lub materiałów 

budowlanych, 
– drogi dojazdowe, łączące drogi publiczne z placami budowy, 
– drogi montażowe, przewidywane w projektach organizacji placu budowy, do dowozu i montażu elementów konstrukcji, 

usytuowanych zwykle liniowo. 
Do nawierzchni dróg stałych (lub budowanych na dłuższe okresy) można zaliczyć: 

– nawierzchnie wewnątrzzakładowe dróg i ulic na terenie zakładów przemysłowych, 
– nawierzchnie ulic w mniejszych osiedlach i miastach, 
– nawierzchnie na nie wydzielonych torowiskach tramwajowych w dużych miastach, 
– nawierzchnie placów, parkingów i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów. 

1.2. Zalecenia stosowania płyt 

 Na drogach tymczasowych stosuje się zwykle system pasowy układania płyt (rys. 2a, b, rys. 4), a na drogach stałych – 
system płatowy (rys. 2c, d, rys. 3). 
 Płyty wielootworowe (jakimi są tzw. płyty IOMB) są bardziej korzystne na drogach tymczasowych, na których przeważa ruch 
dużych pojazdów budowlanych (nie są one wygodne dla samochodów osobowych). Otwory w płytach mają na celu zmniejszenie masy 
płyty i lepsze związanie płyty z podłożem. 
 Na nawierzchniach zaleca się wykonywać pochylenie poprzeczne dróg i ulic około 2%, a placów do 3%. Pochylenie podłużne 
dróg może wynosić do 12% (dla płyt wielootworowych). 
 Uzasadnieniem budowy nawierzchni z płyt może być miejscowy deficyt odpowiedniego gruntu mineralnego do wykonania 
górnej warstwy podłoża (nasypu) oraz deficyt materiału na warstwy odsączające i mrozoochronne. 

1.3. Zalety i wady nawierzchni z płyt wielkowymiarowych 

 Do zalet stosowania płyt wielkowymiarowych należą: 
– szybkość i łatwość montażu nawierzchni, szczególnie na prostych, pozbawionych łuków odcinkach dróg, 
– duża mechanizacja robót z wykorzystaniem żurawi samochodowych i eliminacją specjalistycznych maszyn drogowych, 
– możliwość montażu nawierzchni w złych warunkach atmosferycznych, 
– znaczna wytrzymałość konstrukcji jezdni z dużą odpornością na mrozy, 
– ograniczenie nasypów i podbudowy przy budowie drogi, 
– łatwość utrzymania nawierzchni, nie wymagającej praktycznie konserwacji i łatwość incydentalnych napraw, 
– ponowne wykorzystanie płyt nawierzchniowych, po rozbiórce drogi tymczasowej. 

Do wad stosowania płyt wielkowymiarowych należą: 
– stosunkowo wysoki koszt nabycia i transportu płyt, 
– użycie żurawi do napraw, 
– ograniczenie prędkości ruchu na nawierzchniach z płyt prefabrykowanych do około         30 km/h. 
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ZAŁĄCZNIK 2 

RYSUNKI 

Rys. 1. Przykłady płyt żelbetowych wielootworowych 
a) Płyta 1,0 × 0,75 × 0,125 m z otworami prostokątnymi 
 

 
 

b) Płyta 1,0 × 0,75 × 0,125 m z otworami owalnymi 
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c) Płyta 1,0 × 0,75 × 0,125 m z otworami okrągłymi 

 
 
d) Płyta 0,75 × 0,50 × 0,10 m z otworami okrągłymi 

 
 
 
 
e) Płyta 0,75 × 0,50 × 0,07 m z otworami kwadratowymi 
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Rys. 2. Przykłady ułożenia płyt na jezdni jednopasowej 
 
a) System pasowy – wariant 1 b) System pasowy – wariant 2 

 
 

 
c)   System płatowy nawierzchni szerokości 3 m – 

wariant 1 (płyty prostopadłe do osi drogi) 
d)   System płatowy nawierzchni szerokości 3 m – 

wariant 2 (płyty równoległe do osi drogi) 

  

 
Rys. 3. Przykład ułożenia płyt według systemu płatowego na jezdni dwupasowej szerokości 5 m 
 
a) Wariant 1 

(płyty prostopadłe do osi drogi) 
b) Wariant 2 
(płyty równoległe i prostopadłe do osi drogi) 

  
 
Rys. 4. Przekroje poprzeczne dróg z nawierzchniami z płyt, ułożonymi w systemie pasowym 
 a) Jezdnia jednopasowa,  b) Jezdnia dwupasowa 
 

 
Rys. 5. Układanie płyt na łuku o małym promieniu 
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D.10.05.01a CIĄG PIESZO ROWEROWY 
 

1. WSTĘP 
 
 Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem ciągu pieszo-
rowerowego w ramach zadania:  
 

Budowa drogi gminnej -połączenie ul.T.Chałubińskiego z ul.Tarnogórską w Gliwicach 
 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

 Ogólna specyfikacja techniczna (STWIORB) jest materiałem pomocniczym do  opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach i ulicach. 

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego, składającego się z położonych obok siebie chodnika i ścieżki rowerowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ciąg pieszo-rowerowy (droga dla rowerów i pieszych) – pas terenu przeznaczony i przystosowany dla wspólnego użytkowania 
przez rowerzystów i pieszych, np. składający się z chodnika i ścieżki rowerowej położonych obok siebie, zlokalizowany w pasie drogi 
(ulicy) lub poza nim. 
(Wspólne użytkowanie drogi przez rowerzystów i pieszych może być stosowane, jeżeli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 
osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszy jest nie większy niż 50 osób/h, a ruch rowerowy – nie 
przekracza 250 rowerów/h [25].) 

1.4.2. Chodnik –  część ulicy (drogi) przeznaczona dla ruchu pieszych. 

1.4.3. Ścieżka (droga) rowerowa – pas terenu przystosowany i przeznaczony wyłącznie dla ruchu rowerowego. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
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2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do budowy ciągu pieszo-rowerowego 

 Materiały do budowy ciągu pieszo-rowerowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez przepisy podane w 
punkcie 5 niniejszej STWIORB. 
 Wykonawca uzyska dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do stosowania zgodnie z punktem 6.2. 
 Przy składowaniu materiałów do budowy ciągu pieszo-rowerowego należy przestrzegać zaleceń producentów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 Przy wykonywaniu robót Wykonawca, w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 
dostosowanego do przyjętej metody robót przy budowie ciągu pieszo-rowerowego, w tym jego elementów: 
a)  nawierzchni i ew. podbudowy, 
b)  krawężnika z ławą, 
c)  obrzeża, 
d)  ew. ścieku ulicznego. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Transport materiałów powinien być dokonany w sposób odpowiadający wymaganiom odpowiednich przepisów wymienionych 
w punkcie 5 niniejszej STWIORB. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych 
można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. roboty nawierzchniowe, 
3. roboty wykończeniowe. 

5.3. Zasady konstruowania ciągu pieszo-rowerowego 

 Ciąg pieszo-rowerowy powinien być ustalony w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań geometrycznych i 
technologicznych. W przypadku niewystarczających danych można przyjąć następujące ustalenia: 
1. Jeżeli to możliwe, pas przeznaczony dla rowerów powinien znajdować się bliżej jezdni, a pas dla pieszych od strony posesji; 

zaleca się odróżnić kolorystycznie nawierzchnie obydwu pasów ciągu pieszo-rowerowego, 
2. wzdłuż ulic ciąg pieszo-rowerowy powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni i oddzielony krawężnikiem, natomiast wzdłuż 

dróg może być stosowany samodzielny ciąg pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub usytuowany na koronie 
drogi, oddzielony od jezdni bocznym pasem dzielącym o szerokości nie mniejszej niż 1,0 m, 

3. szerokość i pochylenie podłużne oraz poprzeczne ścieżki rowerowej i chodnika powinny być zgodne z przepisami [24] (zał. 1), 
4. odległość ciągu pieszo-rowerowego od krawędzi jezdni uzależniona jest od klasy drogi i należy ją ustalać według przepisu [24] 

(zał. 1), 
5. zalecane konstrukcje nawierzchni dla ścieżek rowerowych i chodników podano w załączniku 2. 

5.4. Roboty przygotowawcze   

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 
– 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. 

Można dodatkowo korzystać z STWIORB D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z STWIORB D-02.00.00 [3] 
przy występowaniu robót ziemnych. 
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5.5. Roboty nawierzchniowe 

5.5.1. Konstrukcja nawierzchni 

 Jeśli konstrukcja nawierzchni nie została ustalona w dokumentacji projektowej lub ST to należy przyjąć rozwiązania według 
załącznika 2, podającego zalecane konstrukcje nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników.  

Przy ustaleniu konstrukcji nawierzchni infrastruktury pieszej i rowerowej należy uwzględnić dopuszczenie wjazdu na nią 
pojazdów utrzymania (sprzątanie i odśnieżanie mechaniczne, koszenie trawy itp.), postoju i ewentualnego ruchu pojazdów o przyjętej 
dopuszczalnej masie całkowitej np. w obrębie zjazdów - bez szkody dla jej trwałości [26]. Należy przyjąć rozwiązania zabezpieczające 
przed negatywnym oddziaływaniem rozrastających się korzeni drzew (osłony korzeniowe, grubsze warstwy podbudowy). 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie: 
a)  warstwy ścieralnej z odmienną kolorystyką dla pasa dla rowerów rowerowej (najczęściej czerwonego) oraz pasa dla pieszych, 
b)  podsypki (w przypadku warstwy ścieralnej z płyt chodnikowych, betonowej kostki brukowej itp.), 
c)  podbudowy. 

Czynności wykonywane przy budowie wybranego rodzaju nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich 
STWIORB. 

5.5.2. Podłoże i koryto 

 Podłoże powinno być zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane 

zgodnie z wymaganiami STWIORB D-04.01.01 [4]. 
 W przypadku gruntów wysadzinowych i wątpliwych oraz gdy dokumentacja projektowa lub ST to przewiduje należy wykonać 
ulepszenie podłoża. 

5.5.3. Ulepszenie podłoża i podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STWIORB. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje ulepszenie podłoża poprzez wymianę gruntów, to wykonanie robót 
powinno spełniać wymagania STWIORB D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego [5]. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje podbudowę z mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie to 
wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom STWIORB D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego [6]. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje ulepszenie podłoża lub podbudowę z mieszanki kruszywa związanego 
spoiwami hydraulicznymi to wykonanie robót powinno spełniać wymagania jednej z następujących STWIORB:  
– D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem [7], 
– D-04.05.03a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie popiołem lotnym [8], 
– D-04.05.04a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie granulowanym żużlem 

wielkopiecowym [9], 
– D-04.05.05a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego gotowym wyrobem hydraulicznego spoiwa 

drogowego [10]. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje podbudowę gruntową stabilizowaną dodatkami trwale zwiększającymi 

odporność na absorpcję kapilarną wody to wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom STWIORB D-04.12.01 [11]. 
Ewentualne inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanym ST 

zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Ustawianie krawężników i obrzeży i ewentualne wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w STWIORB: 
a) D-08.01.01b Ustawianie krawężników betonowych [19], 
b) D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych [20], 
c) D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej [22]. 

5.5.5. Podsypka 

 Podsypkę stosuje się w przypadku nawierzchni z betonowej lub kamiennej kostki brukowej oraz płyt chodnikowych. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST.  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3÷5 cm. 
Dopuszczalna odchyłka od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinna przekraczać ± 1 cm. 
 Pod nawierzchnią mogą występować: 
a) podsypka piaskowa, 
b) podsypka cementowo-piaskowa 1:4. 

5.5.6. Warstwa ścieralna nawierzchni 

 Rodzaj nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Wykonanie nawierzchni powinno odpowiadać wymaganiom właściwej STWIORB, np.: 
a) D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 [13], 
b) D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 [14], 
c) D-05.03.22   Nawierzchnia z asfaltu piaskowego [15], 
d) D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg, ulic oraz placów i chodników [16], przy czym nawierzchnię z kostki 

brukowej zaleca się stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach, na niewielkich odległościach w miejscach, gdzie inne rozwiązania są 
trudne lub niemożliwe do zastosowania [27], 

e) D-05.03.01   Nawierzchnia z kostki kamiennej, przy czym nawierzchnię z kostki kamiennej [12] zaleca się stosować tylko w 
wyjątkowych sytuacjach, na niewielkich odległościach w miejscach, gdzie inne rozwiązania są trudne lub niemożliwe do 
zastosowania [27], 

f) D-08.02.01a Chodnik z betonowych płyt brukowych [21], 
g) D-10.03.01c Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych [23]. 

Ewentualne inne rodzaje nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych lub indywidualnie opracowanym 
ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5.7. Pielęgnacja nawierzchni 
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 Ewentualna pielęgnacja nawierzchni przed oddaniem jej do ruchu powinna być zgodna z odpowiednią STWIORB. 

5.6. Oznakowanie 

 Oznakowanie poziome należy wykonać według STWIORB D-07.01.01 [17], a oznakowanie pionowe według STWIORB D-
07.02.01 [18].  Zasady oznakowania określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na 
drogach [25]. Wyciąg z Rozporządzenia  [25] zamieszczono w załączniku 3. 
 Na drogach dla rowerów, drogach dla rowerów i pieszych oraz drogach dla pieszych – w przypadku znaków przeznaczonych 
wyłącznie dla kierujących rowerem i pieszych – stosuje się znaki wielkości mini tj. ostrzegawcze o długości boku 600 mm, zakazu i 
nakazu o średnicy 400 mm i informacyjnych o długości podstawy 400 mm. 

Dopuszcza się stosowanie na chodnikach, drogach dla rowerów oraz drogach dla rowerów i pieszych słupków U-12c (zał. 3, 
rys. e) dla zabezpieczenia przez wjazdem pojazdów  samochodowych, przy czym na dwukierunkowych drogach dla rowerów oraz 
drogach dla rowerów i pieszych jeden słupek powinien być zlokalizowany w osi drogi / ciągu, a sąsiednie w odległości 1,5 m liczonej 
prostopadle do toru ruchu rowerzysty [26]. 
 W szerokości  chodników i ścieżek rowerowych nie dopuszcza się lokalizowania słupów, wsporników znaków drogowych, 
barier, balustrad i żadnych innych przeszkód. Do szerokości tej nie wlicza się pasa technicznego o szerokości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi jezdni [26]. 

5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, ST, dokumentacją wiaty i wskazaniami Inżyniera 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 zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 

oznakowaniu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, aprobatę techniczną, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, krajową 
ocenę techniczną, krajową deklarację właściwości użytkowych, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– wykazać, że wyroby przewidziane do zastosowania spełniają wymagania ST, 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 
– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze  Praca ciągła Wg pktu 5.4 

3 Roboty nawierzchniowe Jw. Wg pktu 5.5 

4 Obramowanie nawierzchni Jw. Wg pktu 5.5.4 

5 Oznakowanie Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Jw. Wg pktu 5.7 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego ciągu pieszo-rowerowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– przygotowanie podłoża, 
– ewentualne wykonanie podbudowy, 
– wykonanie ław, 
– wykonanie szczelin dylatacyjnych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej 
STWIORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania  1 m2 (metra kwadratowego) ciągu pieszo-rowerowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie podsypki, 

− ew. wykonanie podbudowy, 

− wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika, 

− wykonanie obramowań nawierzchni i ew. ścieku, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (STWIORB) 

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2.  D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3.  D-02.00.00 Roboty ziemne 
4.  D-04.01.01  ÷04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 
5. D-04.04.00a Podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
6. D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
7. D-04.05.01a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

cementem 
8. D-04.05.03a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

popiołem lotnym 
9. D-04.05.04a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie 

granulowanym żużlem wielkopiecowym 
10. D-04.05.05a Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego gotowym wyrobem 

hydraulicznego spoiwa drogowego 
11. D-04.12.01    Podbudowa gruntowa stabilizowana dodatkami zwiększającymi odporność na absorpcję 

kapilarną wody 
12. D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 
13. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 
14. D-05.03.07a Nawierzchnia z asfaltu lanego wg WT-1 i WT-2 
15. D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego 
16. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg, ulic oraz placów i chodników 

17. D-07.01.01 Oznakowanie poziome 
18. D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 
19. D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych 
20. D-08.01.02a Ustawienie krawężników kamiennych 
21. D-08.02.01a Chodnik z betonowych płyt brukowych 
22. D-08.05.06a Ściek uliczny z betonowej kostki brukowej 
23. D-10.03.01c Tymczasowa nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych płyt wielkowymiarowych 

10.3. Inne dokumenty 

24. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. nr 220, 
poz. 2181 z późn. zm.) 

26. Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowej, Wydanie: 02 Data: 16/01/2017, GDDKiA, [Internet] [dostęp 23.03.2017] Pobrano 
z :  http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/specyfikacja_13123/III/wytyczne_pieszo_rowerowe%20v12.pdf 

27. Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych. Zeszyt S-73, IBDiM, Warszawa 2014 

http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/s/specyfikacja_13123/III/wytyczne_pieszo_rowerowe%20v12.pdf
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11. ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK 1 

WARUNKI  TECHNICZNE  BUDOWY  CHODNIKÓW 
I  ŚCIEŻEK  ROWEROWYCH  

(wyciąg z [24]) 
 

Chodniki 

§ 43. 1. Usytuowanie chodnika względem jezdni powinno zapewniać bezpieczeństwo ruchu. Odległość chodnika od krawędzi jezdni, z 
zastrzeżeniem ust. 3 i 4, nie powinna być mniejsza niż: 

1) 10,0 m – w wypadku ulicy klasy S, 
2)   5,0 m – w wypadku ulicy klasy GP, 
3)   3,5 m – w wypadku ulicy klasy G. 

2. Na ulicy klasy Z lub D chodnik może być usytuowany bezpośrednio przy jezdni lub przy pasie postojowym. Ulica klasy L lub D w 
strefie zamieszkania może nie mieć wyodrębnionej jezdni i chodników. 

3. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych warunkami miejscowymi oraz przy przebudowie albo remoncie ulic, o których mowa w 
ust. 1, dopuszcza się usytuowanie chodnika bezpośrednio przy jezdni, przy czym w wypadku ulic klasy S i GP – pod warunkiem 
zastosowania ogrodzenia oddzielającego chodnik od jezdni lub innych urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ruchu. 

4. Na drodze klasy GP, G lub Z poza terenem zabudowy, w zależności od potrzeb, może być stosowany samodzielny ciąg pieszy lub 
pieszo-rowerowy, usytuowany poza pasem drogowym lub chodnik na koronie drogi, oddzielony od jezdni bocznym pasem dzielącym o 
szerokości nie mniejszej niż 1,0 m. 

5. W wypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, chodnik powinien być wyniesiony ponad krawędź jezdni lub pasa postojowego na 
wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielony krawężnikiem. Ustalenie to nie dotyczy stref zamieszkania, przejść dla pieszych i przejazdów 
dla rowerzystów. 

§ 44. 1. Chodnik powinien mieć szerokość dostosowaną do natężenia ruchu pieszych, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż 2,0 m, a w wypadku przebudowy albo 
remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,25 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu 
pieszych. 

3. Szerokość chodnika powinna być odpowiednio zwiększona, jeśli oprócz ruchu pieszych jest on przeznaczony do usytuowania 
urządzeń technicznych, w szczególności podpór znaków drogowych, słupów, drzew, wejść lub zjazdów utrudniających ruch pieszych. 

4. Szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a 
dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych. 

5. Długość chodnika usytuowanego w ciągu przejść dla pieszych między jezdniami lub między jezdnią a torowiskiem tramwajowym 
powinna wynosić nie mniej niż 2,0 m. 

6. Urządzenia na chodniku, w szczególności podpory znaków drogowych, słupy oświetleniowe należy tak usytuować, aby nie utrudniały 
użytkowania chodnika, w tym przez osoby niepełnosprawne. 

§ 45. 1. Pochylenie podłużne chodnika lub samodzielnego ciągu pieszego nie powinno przekraczać 6%. Przy większych pochyleniach 
należy stosować schody lub pochylnie. 

2. Schody i pochylnie na chodniku mogą być jednobiegowe lub wielobiegowe, proste lub łamane ze spocznikami. 

3. Liczba stopni w biegu schodów nie może być mniejsza niż 3 i nie większa niż 13; dopuszcza się 17 stopni w schodach 
jednobiegowych. 

4. Wysokość stopnia nie może być większa niż 17,5 cm, a szerokość od 30 cm do 35 cm, przy czym 2 h + s = 60 cm do 65 cm, gdzie h 
oznacza wysokość, a s – szerokość stopnia. 

5. Pochylenie podłużne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno być większe niż 8%, a wyjątkowo 10%, gdy długość jej nie przekracza 
10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jeżeli długość pochylni jest większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki 
przedzielone pośrednimi spocznikami, spełniające następujące warunki: 

1) różnica poziomów między sąsiednimi spocznikami nie jest większa niż 0,80 m, 
2) długość odcinka pochylni nie jest większa niż 8 m, 
3) długość spoczników nie jest mniejsza niż 1,5 m, 
4) każdy odcinek pochylni powinien rozpoczynać się i kończyć spocznikiem. 

6. Szerokość schodów i pochylni należy dostosować do natężenia ruchu pieszych i do szerokości chodnika. Szerokość użytkowa 
schodów powinna być nie mniejsza niż 1,2 m, a pochylni – nie mniejsza niż 2,0 m. Szerokość użytkową mierzy się między 
wewnętrznymi krawędziami balustrad, a w wypadku ścian ograniczających schody – między poręczami mocowanymi do nich. 

7. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać schody i pochylnie oraz balustrady i poręcze są określone w przepisach 
dotyczących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

8. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1% do 3% w zależności od rodzaju nawierzchni i powinno umożliwiać sprawny 
spływ wody opadowej. 

9. Stopnie schodów, spoczniki schodów i pochylni powinny mieć pochylenie od 1% do 2%, zgodne z kierunkiem pochylenia biegów 
schodów i pochylni. 

10. W wypadkach uzasadnionych dopuszcza się na chodniku progi inne niż stopnie schodów, jeśli ich wysokość nie jest większa niż 2 
cm. 
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Ścieżki rowerowe 

§ 46. 1. Usytuowanie ścieżki rowerowej względem jezdni powinno zapewnić bezpieczeństwo ruchu. 

2. Odległość ścieżki rowerowej od krawędzi jezdni oraz jej usytuowanie powinny odpowiadać wymaganiom określonym w § 43 ust. 1, z 
zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla 
rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m. Pas dla rowerów powinien być oddzielony od sąsiedniego pasa ruchu znakami 
poziomymi. 

§ 47. 1. Szerokość ścieżki rowerowej powinna wynosić nie mniej niż: 

1) 1,5 m – gdy jest ona jednokierunkowa, 
2) 2,0 m – gdy jest ona dwukierunkowa, 
3) 2,5 m – gdy ze ścieżki jednokierunkowej mogą korzystać piesi. 

2. Szerokość ścieżki rowerowej należy ustalać indywidualnie, jeżeli oprócz prowadzenia ruchu rowerowego pełni ona inne funkcje. 

§ 48. 1. Pochylenie podłużne ścieżki rowerowej nie powinno przekraczać 5%. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się większe 
pochylenia, lecz nie większe niż 15%. Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm. 

2. Pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej powinno być jednostronne i wynosić od 1% do 3%, w zależności od rodzaju nawierzchni i 
powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej. 

ZAŁĄCZNIK 2 

ZALECANE  KONSTRUKCJE  NAWIERZCHNI 

(wg obecnie uchylonego załącznika do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)) 

 
a) Zalecane konstrukcje nawierzchni ścieżek rowerowych 
 

 
 
b) Zalecane konstrukcje nawierzchni chodników przeznaczonych wyłącznie dla ruchu pieszych 
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c) Zalecane konstrukcje nawierzchni chodników z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej nie większej niż 2500 kg, 

na podłożu G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 80 MPa 
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ZAŁĄCZNIK 3 
OZNAKOWANIE (WG [25]) 

 
a) Znak C-13/16 „droga dla rowerów i 

pieszych” – odmiana z kreską poziomą 

 

b) Znak C-13/16 „droga dla rowerów i 
pieszych” – odmiana z kreską pionową 

 

 
 

Znak C-13/16stosuje się w celu oznaczenia Dróg tylko dla kierujących rowerami i pieszych. Na znaku tym umieszcza się 
jednocześnie symbole znaków C-13 i C-16. 

W przypadku gdy ruch rowerów odbywa się po drodze dla rowerów, a ruch pieszych po drodze dla pieszych położonych obok 
siebie, symbole roweru i pieszych oddziela się kreską pionową. 
 
 
c) Znak poziomy P-23 (P-23 mini) „rower”  
 

 
 

 

 
 

Znak P-23 stosowany jest w celu oznaczenia drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów. Na drogach dla 
rowerów i pieszych znak P-23 stosuje się łącznie ze znakiem P-26. 

Odmianę mini znaku P-23 o wymiarach podanych w nawiasach stosuje się, gdy na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla 
rowerów albo śluzie dla rowerów nie jest możliwe umieszczenie znaku P-23 o większych rozmiarach 

 
 
 
 
 
 



  Meritum Projekt 

 
266 

d) Znak poziomy P-26 „piesi” 
 

 

 
 
 

Znak P-26 stosuje się w celu oznaczenia drogi dla pieszych albo drogi dla rowerów i pieszych.  
Na drodze dla rowerów i pieszych, na której umieszczono znak C-13/16 z kreską pionową, znak P-23 umieszcza się na 

drodze dla rowerów, a znak P-26 umieszcza się na drodze dla pieszych. Znaki te umieszcza się w tym samym przekroju drogi. 
Na drodze dla rowerów i pieszych, na której umieszczono znak C-13/16 z kreską poziomą, znaki P-23 i P-26 umieszcza się w 

osi drogi, w sposób analogiczny jak na znaku pionowym, bez kreski poziomej. Znaki te umieszcza się na początku drogi i powtarza na 
całej długości drogi albo pasa, nie rzadziej niż co 50 m oraz bezpośrednio za każdym połączeniem dróg. 

 
 
e) Słupek U-12c 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


