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D – 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w związku z zadaniem: Przebudowa drogi 
wewnętrznej w m. Sówki 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi 
i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) wytyczenie granic pasa drogowego 
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
f) 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. 
2. MATERIAŁY 
2.1. 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. 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. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte  
na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne              z rzeczywistymi 
rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki 
pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich 
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,  przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 



Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast 
w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
 i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 
stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji  po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, 
stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.3. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o 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. 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie 
granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją 
projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. 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. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Jednostką obmiarową jest szt  (sztuka) odtworzonego punktu wysokościowego w terenie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. 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. 
Cena odtworzenia 1 szt. punktu wysokościowego obejmuje: 
− ustalenie lokalizacji punktu, 
− oznaczenie i zabezpieczenie punktu, a w razie jego uszkodzenia odtworzenie w terenie 
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. 
 



D-04.04.02     PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie w związku z zadaniem: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sówki 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie  
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się zgodnie z ustaleniami podanymi  
w dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą pod jezdnią. 
1.3. Określenia podstawowe 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane 
dolomitowe, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 
8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych 
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna 
spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia. 
Do wykonania podbudowy należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm (warstwa górna) i 0/63 (warstwa dolna).  
Rys. 1. Uziarnienie mieszanki niezwiązanej do warstw podbudowy zasadniczej 

 
 

 

 
 
Tab. 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolowanych - porównanie z deklarowaną przez producenta wartością S. 



2.2.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 WT-4 2010 Warunki Techniczne Mieszanki niezwiązane do dróg 
krajowych. 
Tab. 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie: 

podbudowy pomocniczej nawierzchni 
drogi obciążonej ruchem 

podbudowy zasadniczej nawierzchni 
drogi obciążonej ruchem 

Rozdział 
w 

PN-EN 
132424 

Właściwość 

KR1-KR2 KR3-KR4 KR1-KR2 KR3-KR4 

Odniesien
ie do 

tablicy w 
PN-EN 
13242 

4.1-4.2 Zestaw sit 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; i 90 Tabl. 1 
4.3.1  Uziarnienie wg PN-EN 933-1  GC 85/15, 

GF 85, 
GcA85 

GC 85/15, 
GF 85, 
GcA85 

GC 80/20, 
GF 80, 
GcA75 

GC 80/20, 
GF 80, 
GcA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego na 
sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 

GTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

GTFNR, GTANR GTF10, GTA20 GTF10, GTA20 Tabl. 4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4  
a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości 

FlNR FlNR Fl50 Fl50 Tabl. 5 4.4 

lub b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

SlNR SlNR Sl55 Sl55 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym 
wg PN-EN 933-5 

CNR CNR C90/3 C90/3 Tabl. 7 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1  
a) w kruszywie grubym * 

v fDeklarowana  fDeklarowana  fDeklarowana Tabl. 8 4.6 

b) w kruszywie drobnym * fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl. 8 
4.7 Jakość pyłów Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań p. 2.2 -2.4 
 

5.2 Odporność na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA 50 LA50 LA40 LA40 
***)  Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.5 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, 
rozdział 7, 8 albo 9 

deklarowana deklarowana deklarowana deklarowana  

5.6 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-
6:2001, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

WcmNR 
WA242 ****) 

WcmNR 
WA242 ****) 

WcmNR 
WA242 ****) 

WcmNR 
WA242 ****) 

 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie 
wg PNEN 1744-1 

ASNR ASNR ASNR ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-
EN 1744-1 

SNR SNR SNR SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 Stałość objętości żużla stalowniczego 
wg PN-EN 1744-1:1998, rozdział 
19.3 

V5 V5 V5 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym kawałkowym wg 
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie 
wg PNEN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów 
końcowy 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, i plastik, mogących pogorszyć wyrób  
7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 

1367- 3, wg PN-EN 1097-2 
SBLA SBLA SBLA SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 
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i przeobrażone: 

F4 
-skały osadowe: 

F10 
-kruszywa z 

recyklingu: F10 

-skały magmowe 
i przeobrażone: 

F4 
-skały osadowe: 

F10 
-kruszywa z 

recyklingu: F10 

-skały magmowe 
i przeobrażone: 

F4 
-skały osadowe: 

F10 
-kruszywa z 

recyklingu: F10 

Tabl. 18 



(F25 **) (F25 **) (F25 **) (F25 **) 
Załączni
k C 

Skład materiałowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany  

Zał. C Istotne cechy środowiskowe Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*)Ł ączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5  
**)Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m  
***) 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 
2.2.3. Woda 
 Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową, dla której nie określa się wymagań. 
3. SPRZĘT 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

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

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
 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. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 m. 

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio 
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie 
wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-EN 1097-5:2001 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% 
jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. W 
miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy 
nie mniejszego od 1,03 /przy chodnikach 1,00/, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5]. Jeżeli nie można określić wskaźnika 
zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  
5.4. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 



6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 Wilgotność mieszanki  
3 Zagęszczenie warstwy 

2 600 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać  
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 1097-
5:2001 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W ostatniej fazie zagęszczania należy 
sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą sznurka lub inną metodą.  
Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność 
badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 6.4.8. 
6.2.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co  20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy  
 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 
25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy  
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 



6.4.8. Nośność i zagęszczanie podbudowy podbudowy 
Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy 
30cm, MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś nie 
mniejszym niż, % 

Wskaźnik 
zagęszczenia IS nie 

mniejszy niż 40 kN 50 kN od pierwszego obciążenia E1 od drugiego obciążenia E2 
60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,6 
1,4 
1,20 

60 
80 
120 

120 
140 
180 

Wskaźnik odkształcenia Io (stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1) nie powinien być większy od 2,2. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 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 
 Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych  

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-2:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

Załącznik A. 
PN-EN 1097:2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 
 
PN-EN 1097-5:2001 

 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją. 

PN-EN 1097-6:2002   (wraz z 
późniejszymi poprawkami) 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
32. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
33. „WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych” i normy powołane w WT-4 

 

 
 
 
 



 
D 05.02.01   NAWIERZCHNIA  TŁUCZNIOWA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) opracowanej są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót nawierzchni tłuczniowej (poboczy) w związku z zadaniami: Przebudowa drogi 
wewnętrznej w m. Sówki 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni tłuczniowej, wg PN-S-96023 [20]. 
 Nawierzchnię tłuczniową wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej: 
− bezpośrednio na podłożu gruntowym przepuszczalnym 

Zakres prac obejmuje  : utwardzenie poboczy tłuczniem   
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących na podłożu 
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego przejmowania ruchu. 
1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-B-01100 
[1]. 
1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skał litych 
i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami ostrokrawędziastymi o nieforemnych 
kształtach, wg PN-B-01100 [1]. 
1.4.4. Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 
1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 
1.4.6. Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 
1.4.7. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach łamanego 
kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych 
krawędziach i narożach, o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 
1.4.8. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 
1.4.9. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 [20] są: 
− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [15], 
− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami normy 
PN-S-96023 [20]. 
 Dla dróg obciążonych ruchem: 
− średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 
− lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 
 Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 [15] 
Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 
[13]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 
    niż: 
− w tłuczniu 
− w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
 
 

35 
40 

 
30 

 
 
 
 

50 
50 

 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku 
masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie więcej 
niż: 
− w klińcu, 
− w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 

nie 
bada się 

Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 [15] 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % 

(m/m), nie więcej niż: 
      - w tłuczniu 
      - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie 

mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 

 
 
3 
4 
 

75 
 

15 
 

15 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-

06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: 
0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie 
więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu wg PN-B-
06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 
 
 
Tablica 3. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15] 

  Wymagania dla 
Lp. Właściwości miału mieszanki drobnej 

granulowanej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 
[6], % (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], nie 
mniejszy niż: 
- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 
 

20 
20 

 
 

65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-
06714-26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), 
nie więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-
06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 



 

  
 

 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 
− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców wibracyjnych o nacisku 

jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody oraz 
pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Szerokość wzmocnionej krawędzi drogi (poboczy) powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inspektora nadzoru, z tolerancjami określonymi 
w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania pobocza powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa 
odcinająca albo warstwa geotekstyliów. 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 cm. 
 Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchnię o 
grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór walca 
gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według tablicy 4. 
Tablica 4. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 

Twardość i wytrzymałość na ściskanie skały, 
z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m            
szerokości tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa 
Średniotwarda, od 60 do 100 MPa 
Twarda, od 100 do 200 MPa 
Bardzo twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 
od 65 do 80 
od 75 do 100 
od 90 do 120 

 
 Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o 
wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. 
 Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca 
od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym 
gładkim. 
 Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną 
warstwę należy klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 
 W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 
wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 
 Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 
warstwy kruszywa przed wałami. 



 

  
 

 
 By wykonać zamulenie górnej warstwy nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. 
piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z 
piasawy. W trakcie zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka 
została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich 
papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb warstwy. 
 Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać również 
miał. 
 W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców 
gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku 
próbnym. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. Nawierzchnia, 
jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez 
samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na 
różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 
a) uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych w 

kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2, 

b) ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy każdej zmianie 
źródła pobierania materiałów. 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 
powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2.3 powinny być 
wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej 
6.4.1 Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów pobocza z tłucznia 
Kamiennego 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1  Szerokość  w 8 punktach 
2  Równość podłużna co 20 m 
3  Równość poprzeczna  co 20 m 
4  Spadki poprzeczne*)  co 20 m 
 
6.4.2. Szerokość pobocza 
Szerokość pobocza nie może różnić się od szerokości projektowanej o nie więcej niż +5 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne pobocza należ y mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11]. 
Nierówności poprzeczne pobocza należ mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności pasa pobocza nie mogą przekraczać - 12 mm. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne pobocza powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 400 m2 
nawierzchni. 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 
6.6. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.6.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 



 

  
 

 
 Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
6.6.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 
6.6.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 
 Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni 
wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 
− zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Przepisy związane podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 10. 
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NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE 

 
 1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot sST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (sST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonawstwem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na obiekcie Przebudowa drogi 
wewnętrznej w m. Sówki. 
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania potrójnego powierzchniowego utrwalenia i 
obejmują: 
- podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu asfaltu i grysów bazaltowych, frakcji 8/12 w ilości 16.0 
dm3/m2, 5/8w ilości 8dm3/m2. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym 
rozłożeniu: 
− warstwy lepiszcza,    
− warstwy kruszywa, 
− drugiej warstwy lepiszcza, 
− warstwy drobniejszego kruszywa. 
Powierzchniowe utrwalenie -jest to zabieg polegający na dwukrotnym sprysku emulsją asfaltową średniorozpadową, 
dwukrotnym posypaniu kruszywa naturalnego oraz zagęszczeniu walcem gładkim poszczególnych warstw. 
Asfaltowa emulsja kationowa —jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie 
otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Kruszywa 
2.1.1. Wymagania dotyczące kruszyw 
Do powierzchniowego utrwalenia należy zastosować grysy bazaltowe frakcji 2/5 mm, 8-11 mm, spełniające wymagania BN 
– 84/6774-02.  
Tablica 1. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od klasy kruszywa i kategorii ruchu 
 Kategoria ruchu 
 Wyszczególnienie właściwości ciężki średni, 

lekkośredni, 
lekki 

 klasa kruszywa 
  I II 

Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie 
obrotów, ubytek masy nie większy niż, %(m/m): 

25 
(40) 

35 
(45) 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów nie większy niż, %(m/m): 

 
25 

 
35 

Nasiąkliwość nie większa niż, %(m/m): 1,5* 2,0* 
Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek 
masy nie większy niż, %(m/m): 

10,0 30,0 

*     - dla żwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego (grysów). 
(  )  - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego. 
Tablica 2. Wymagania dla grysu i żwiru kruszonego w zależności od gatunku kruszywa i kategorii ruchu 
 Kategoria ruchu 

Wyszczególnienie właściwości ciężki średni lekkośredn
i 

i lekki 
 Gatunek kruszywa 
 1 2 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych 
na mokro, nie więcej niż, %(m/m): 

0,5* 0,5* 0,5* 

Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niż, 
%(m/m): 

85,0 85,0 85,0 

Zawartość nadziarna, nie więcej niż, %(m/m): 8,0 8,0 8,0* 
Zawartość podziarna, nie więcej niż, %(m/m): 10,0 10,0 10,0 
Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż, 
%(m/m): 

0,1 0,1 0,2 



 
 
Zawartość ziarn nieforemnych, nie więcej niż, 
%(m/m): 

15,0* 20,0* 25,0* 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych  barwa cieczy nie ciemniejsza niż 
wzorcowa 

Zawartość przekruszonych ziarn żwirowych, nie 
więcej niż, %(m/m): 

- 10,0**  15,0**  

     *   - wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112 [1] 
     **   - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego. 
2.1.2. Składowanie kruszyw 
 Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej wykonywanego 
odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej 
powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja 
kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie 
składowania, jak również ładowania i transportu. 
2.2. Lepiszcza 
2.2.1. Wymagania dla lepiszczy 
 Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia asfalt D200. 
2.3.2. Składowanie lepiszczy 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych 
przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
Dopuszcza się magazynowanie lepiszcz w zbiornikach betonowych i żelbetowych spełniających warunki j.w. 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Podczas realizacji 
zadania zabrania się stosowania lepiszcz pochodzących od różnych producentów. 
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji czas składowania emulsji nic powinien przekraczać 4 tygodni od daty 
produkcji, temperatura przechowywania emulsji nic powinna być wyższa niż 3°C. 
3. SPRZĘT 
3.1. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia 
 Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po wykonaniu 

powierzchniowego utrwalenia, 
− skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, 
− rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni, 
− walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa. 
3.2. Wymagania dla sprzętu 
3.2.1. Szczotki mechaniczne 
 Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z twardych 
elementów czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i 
usuwania niezwiązanych ziarn kruszywa. 
 Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie 
pochłaniające pyły oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro. 
3.2.2. Skrapiarka lepiszcza 
 Wykonawca robót jest zobowiązany do użycia tylko takiej skrapiarki, która zapewni rozłożenie na jezdni 
przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w kierunku podłużnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia 
równomiernego rozłożenia przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w 
urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na sprawdzenie i regulowanie parametrów 
takich jak: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w zakresie zwykle od 3 do 6 km/h), 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza. 
 Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka powinna posiadać zbiornik izolowany 
termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być wyposażony w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego 
położenia nad powierzchnią jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z dwóch lub trzech 
dysz. Nie dopuszcza się stosowania skrapiarek, których kolektor jest wyposażony w dysze stożkowe. Zależności pomiędzy 
wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy prędkość jazdy skrapiarki 
i temperatura lepiszcza powinny być  zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarkę można uznać za przydatną do wykonywania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli odchylenia 
rozkładanego lepiszcza od ilości założonych mieszczą się w przedziale ± 10% w kierunku podłużnym i poprzecznym. 
3.2.3. Rozsypywarka kruszywa 
 Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z poniższych typów rozsypywarek 
kruszywa: 
− doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem, 



− pchaną przez samochód z kruszywem, 
− samojezdną, 
− doczepną do skrapiarki. 
 Ze względu na konieczność uzyskania dużej dokładności dozowania kruszywa preferuje się użycie rozsypywarek 
samojezdnych. 
 Rozsypywarkę kruszywa można uznać za przydatną do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jeżeli 
pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa nie różnią się od przewidzianej ilości więcej niż o 1 l/m2. 
3.2.4. Walce drogowe 
 Do przywałowania kruszywa Wykonawca użyje walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, 
ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, 
pod warunkiem, że nie będą one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport kruszywa 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2. Transport lepiszczy 
 Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory o 
pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepływ emulsji 
między komorami. 
 Wyjątkowo, za zgodą Inżyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Założenia ogólne 
 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który pozwala na uszczelnienie istniejącej 
nawierzchni, zapewnia dobre właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej 
nośności i równości. 
 Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna być wyremontowana, posiadać 
właściwy profil podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem 
twardości i tekstury. 
5.2. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia 
5.2.1. Ocena stanu powierzchni istniejącej nawierzchni 
 Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pierwszej warstwy powierzchniowego 
utrwalenia, należy ocenić stopień twardości i teksturę powierzchni istniejącej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury 
powierzchni utrwalanej można posłużyć się klasyfikacją zamieszczoną w tablicy 5. 
 Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę innych metod oceny stanu 
nawierzchni zaaprobowanych przez Inżyniera. 
 
Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni 
Lp. Wygląd i opis powierzchni nawierzchni Głębokość tekstury 1)  

HS 

1 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate 

HS ≥ 1,7 

2 Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne porowate 

1,2 ≤ HS < 1,7 

3 Nawierzchnia wygładzona, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne o strukturze zamkniętej bez wysięków lepiszcza 

0,8 ≤ HS < 1,2 

4 Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca tendencje do 
występowania wysięków lepiszcza lub zaprawy 

0,4 ≤ HS < 0,8 

5 Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencją do pocenia 
lub z licznymi remontami cząstkowymi 

HS < 0,4 

1) Pomiar głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym został podany dla uściślenia tego parametru. 
 
5.2. 2. Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m2 
Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa zostanie ustalona przez Inżyniera i Wykonawcę na 
odcinku próbnym, uwzględniając wszystkie warunki terenowe. 
5.4. Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa 
 Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca może przystąpić tylko wówczas, gdy przyczepność 
aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona zgodnie z normą BN-70/8931-08 [3] będzie większa od 85%. 
 Jeżeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to należy ją zwiększyć przez ogrzanie, wysuszenie lub 
odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem na nawierzchni. 
 Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niż emulsja asfaltowa, przyczepność aktywną 
można zwiększyć przez zastosowanie otoczonego kruszywa na gorąco. 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC przy 
stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy. 
 Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC przy emulsji asfaltowej i +10oC przy innych 
lepiszczach bezwodnych. 



 
 
 Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 
5.6. Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spełnia wymagania określone w pkt 3 niniejszej OST, 
− sprawdzenia, czy dozowana ilość lepiszcza i kruszywa są zgodne z parametrami jakie zamierza się utrzymywać podczas 

robót. 
 Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania 
robót. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić 
do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 
5.7. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 
 Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą 
sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg pkt 3. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) 
oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla wyschnięcia 
nawierzchni - ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 
5.8. Oznakowanie robót 
 Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w 
sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.4, a dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót. 
 Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. Przy 
dużym natężeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą 
sygnalizatorów świateł lub za pomocą pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych. 
 Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu 
ziarn kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona od 30 do 40 km/h. 
 W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób 
od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 
km/h. 
5.9. Rozkładanie lepiszcza 
 Rozkładana emulsja asfaltowa średniorozpadowa powinna posiadać temperaturę otoczenia lub podaną przez 
producenta. 
 Jeżeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze środkowe przy drugiej warstwie 
powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej 
szerokości jezdni w tym samym dniu. 
 Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni należy pamiętać, że właściwą jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje 
się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze 
wypływało na arkusze papieru rozłożone na nawierzchni. 
5.10. Rozkładanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg pkt 5.3.2, na świeżo rozłożonej 
warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa spełniającej wymagania określone w pkt 3.3. Odległość pomiędzy 
skrapiarką rozkładającą lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40 m. Przy 
stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być 
możliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 
5.11. Wałowanie 
 Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. Do 
wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione (walce statyczne gładkie nie są zalecane, 
gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). 
 Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym 
samym miejscu przy stosunkowo dużej prędkości od  8 do 10 km/h i przy ciśnieniu powietrza w oponach i obciążeniu na 
koło określonym w pkt 3 niniejszej OST. 
 Przy wykonywaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje się tylko 
wstępnie (jedno przejście walca). 
5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu 
 Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ograniczyć od 30 do 40 
km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być kilka 
godzin - jeżeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej. 
 Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. Świeżo wykonane 
powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezwiązane ziarna 
zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich 
zbierania. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i kruszywa i przedstawić wyniki 
tych badań Inżynierowi do akceptacji. 



 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszczy i kruszywa określone w pkt 2 niniejszej OST. W 
zakresie badania sprzętu, Wykonawca winien przedstawić aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia podano w 
tablicy 6. 
6.2.2. Badania kruszyw 
 Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa należy badać dla każdej partii. Wyniki badań powinny 
być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 
6.2.3. Badania emulsji 
 Jeżeli Inżynier nie ustali inaczej, to dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji asfaltowej należy 
badać: 
− barwę, 
− jednorodność, 
− lepkość i indeks rozpadu. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań 

1 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii kruszywa 
2 Badanie emulsji dla każdej dostawy 
3 Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni w sposób ciągły 
4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 
5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 
6 Sprawdzenie temperatury otoczenia                   

i nawierzchni 
codziennie przed rozpoczęciem robót 

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianę roboczą 
8 Pomiary szerokości powierzchniowego 

utrwalenia 
w 10 miejscach na 1 km 

 
6.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni 
 W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na której ma być 
wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 
5.7. 
6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa 
 Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa należy wykonywać jak badania testowe, według metod opisanych w 
opracowaniu GDDP [4]. 
6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia i nawierzchni co do 
zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5. 
6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza, co do zgodności z 
wymaganiami określonymi w pkt 5.9. 
6.4. Badania   dotyczące   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego        
       utrwalenia 
6.4.1. Szerokość nawierzchni 
 Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru szerokości 
powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do  ± 1 cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o 
± 5 cm. 
6.4.2. Równość nawierzchni 
 Jeżeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej powierzchni 
dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie należy wykonać w tych 
samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych 
przed wykonaniem robót. 
6.4.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia 
 Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. Powierzchnia 
jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą 
makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego powierzchniowego utrwalenia. 



 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− transport i składowanie kruszyw, 
− transport i składowanie lepiszczy, 
− dostawę i pracę sprzętu do robót, 
− przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 
− prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów, 
− podwójne rozłożenie lepiszcza, 
− podwójne rozłożenie kruszywa, 
− wałowanie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej 

lepkościomierzem Englera 
3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do 

kruszyw 
10.2. Inne dokumenty 
4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie zalecane przez GDDP 

do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 1994. 
6. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie rozdrobnionego surowca 

skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984. 
7. Załącznik do OST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”. 
8. Program projektowania powierzchniowych utrwaleń „Allogen”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
D – 05.03.27 NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU BITUMICZNEGO 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST  
        Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni (górna warstwa podbudowy) z destruktu bitumicznego na: Przebudowa drogi wewnętrznej w 
m. Sówki.  
1.2. Zakres stosowania SST  
         Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST  
               Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni (górnej warstwy podbudowy ) z destruktu bitumicznego.  
                Nawierzchnię z destruktu bitumicznego można wykonywać na drogach obciążonych ruchem bardzo lekkim i lekkim, 
odpowiadającym kategorii ruchu KR1 według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, GDDP 1997. 
Najkorzystniej jest wykonywać je w okolicach, w których dostępny jest destrukt bitumiczny pochodzący z frezowania remontowanych 
nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe  
destrukt bitumiczny (frez) – materiał mineralno-bitumiczny, rozkruszony do postaci okruchów związanych lepiszczem bitumicznym, 
powstały w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchnidrogowej w temperaturze  
otoczenia, lub w wyniku kruszenia w kruszarce brył pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni.  
Nawierzchnia z destruktu bitumicznego – nieulepszona nawierzchnia drogowa, której warstwa ścieralna jest wykonana z destruktu 
bitumicznego  (frezu)  
W tym projekcie jest to górna warstwa podbudowy na której zostanie wykonane podwójne powierzchniowe utrwalenie.   
Emulsja asfaltowa kationowa – asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  
1.4.4 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 
D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robór  
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M 00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania, podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
 2.2. Materiał do wykonania nawierzchni  
 2.2.1 Destrukt bitumiczny  
              Materiał o pochodzeniu zgodnym z pkt 1.4.1 niniejszej ST, powinien być   rozkruszony do 31,5mm lub do 63mm, jeśli 
frezowana warstwa zawierała tłuczeń.  
             W destrukcie, o rozkruszeniu równym lub mniejszym od 31,5mm średnica okruch ów nadziarna nie powinna być większa od 
80,0mm. W obu przypadkach zawartość  nadziarna nie powinna przekraczać 10% m/m  
 2.2.2 Emulsja asfaltowa kationowa  
 Należy stosować drogowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w W.T/Em A-99  
 3. SPRZĘT  
 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania  ogólne” pkt 3.  
 3.2. Sprzęt stosowany do wykonania nawierzchni  
         Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego powinien wykazać się możliwością, korzystania 
z następującego sprzętu:  
          -  samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, ciągników z przyczepami  
          -  rozkładarki mas bitumicznych lub równiarki  
          -  walca ogumionego, gładkiego, wibracyjnego  
          -  skrapiarek  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonawstwa robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
        Zaleca się aby układanie i zagęszczanie destruktu bitumicznego odbywało się przy temperaturze powyżej 25 st. C.  
5.3. Sposób wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego  
 5.5.1 Zalecenia wstępne  
            Nawierzchnia z destruktu bitumicznego przy grubości nie przekraczającej 15cm może być wykonywana jednowarstwowo, 
nawierzchnie grubsze, należy wykonywać w dwóch , lub trzech warstwach.   
            Nawierzchnie z destruktu bitumicznego mogą być wykonywane sposobem powierzchniowym i sposobem korytowym.  
    5.5.2 Sposób powierzchniowy wykonania nawierzchni  
           Na wyprofilowanym podłożu (podbudowie) w kierunku podłużnym i poprzecznym, układa się warstwę destruktu bitumicznego 
o grubości określonej w dokumentacji, profiluje i zagęszcza walcami gładkimi lub ogumionymi o masie 3-6Mg.  
Grubość ostateczna nawierzchni nie powinna być mniejsza niż podana w dokumentacji projektowej.  
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi.   
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi.  
            Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia wymaganego w dokumentacji projektowej, SST 
5.5.3 Sposób korytowy wykonania nawierzchni  
         Nawierzchnia o przekroju korytowym wytrzymuje ruch większy niż o przekroju powierzchniowym.  
        Koryto pod nawierzchnię należy wykonać o głębokości i spadku poprzecznym według ustaleń dokumentacji projektowej. Sposób 
wykonania koryta, jego profilowania i zagęszczenia podłoża winien odpowiadać wymaganiom OST D-04.01.01.  
     Pozostałe czynności związane z uło0żeniem warstwy lub warstw nawierzchni z  destruktu bitumicznego wykonuje się w sposób 
analogiczny jak przy powierzchniowym sposobie wykonania (pkt 5.5.2).  
    6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  



    6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
           Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania  ogólne” pkt 6.  
     6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
            Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić inżynierowi wyniki badań lub raport o właściwościach 
materiałów, zgodnych z wymaganiami pktu 2 SST lub niniejszej specyfikacji.  
    6.3. Badania w czasie robót i po ich wykonaniu  
   6.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
        Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni podaje tablica 1.  
                               Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Ukształtowanie osi w planie co 100m oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100m 
3 Równość podłużna co 20m na każdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 
6 Szerokość 10 pomiarów na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600m2 

 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni  
          Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm  
6.3.3. Rzędne wysokościowe  
          Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż  +1cm i  -3cm  
6.3.4. Równość nawierzchni  
          Nierówność podłużna nawierzchni i nierówności poprzeczne należy mierzyć 4- metrową łatą. Nierówność nawierzchni nie 
powinna przekraczać 15mm.  
6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni  
          Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%  
6.3.6. Szerokość nawierzchni  
           Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -5cm i +10cm 
6.3.7. Grubość warstwy  
          Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne 
odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1cm  
6.3.8. Zagęszczenie nawierzchni  
          Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, maksymalna powierzchnia nawierzchni 
przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600m2. Kontrolę zagęszczenia należy wykonywać dowolną metodą.  
         Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku, gdy nie jest określony – 
zaleca się aby nie był mniejszy od 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z OST D-
05.01.03. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.   
7.2. Jednostka obmiarowa  
       Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.   
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
       Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8  
       Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wynik pozytywny.   
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
       Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają ;  
       - ew. wykonanie koryta  
       - ew. podbudowa lub warstwa odsączająca  
       Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M 00.00.00 ‘ Wymagania ogólne” oraz niniejszej ST   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
        Cena wykonania 1m2 obejmuje:  
        - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze  
        - oznakowanie robót  
        - przygotowanie podłoża  
        - dostarczenie materiałów i sprzętu  
        - wykonanie nawierzchni, wg wymagań dokumentacji projektowej, SST  
        - przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji  technicznej  
        - odwiezienie sprzętu  
 
 


