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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

 

 

 

 

 

ST-04 RD 

ROBOTY DROGOWE 

 
 
 

Dział Robót: 
45000000-7: Roboty budowlane  

Grupa robót budowlanych:  
45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasy robót budowlanych:  
45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i  
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, 

Kategorie robót budowlanych:  
45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczysz-
czonych i skropionych warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku z odbudową drogi po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

  
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu i skrapianiu 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 
 

a) oczyszczenie niebitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 
b) oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni , 
c) skropienie emulsją asfaltową bitumicznych warstw konstrukcyjnych nawierzchni( warstwa wią-

żąca i frezowana istniejąca nawierzchnia). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  i ST01-WO."Wymagania ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projek-
tową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w ST-00-WO "Wymagania ogólne". 
 
2. Materiały 
 
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia wg zasad niniejszej ST jest: 
 
2.1. Emulsja asfaltowa kationowa, szybkorozpadowa o zawartości asfaltu 50% wg BN-71/6771-02 "Masy 
bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa". 
 
Podstawowe wymagania dla emulsji: 
- zawartość asfaltu 50% ±2%, 

- lepkość wg Englera w temp. 20 oC > 3. 
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Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej, należy spełnić następujące warunki: 
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3 oC. W okresie ryzyka przymroz-
ków emulsja musi być zabezpieczona przed wpływem ujemnych temperatur. 

3. Sprzęt 
 
Przy wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym technicznie 
sprzętem: 
 
a) cysternami samochodowymi lub samochodami do przewozu emulsji w beczkach, 
b) skrapiarką mechaniczną o kontrolowanym wydatku lepiszcza, 
c) szczotkami mechanicznymi i kompresorem. 
 
 
4. Transport 
 
Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być podzielone prze-

grodami na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje umoż-
liwiające przepływ emulsji. Cysterna używana do transportu emulsji nie może być używana do przewozu 
innych lepiszczy. 
 
Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni ładunkowej powin-
ny być ustawione równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed możliwością przesuwania się 
podczas transportu. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00-WO "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 
 
Powierzchnia podłoża, przed ułożeniem każdej warstwy, powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa 
i pyłu. Operację tę należy wykonać przy użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia 
przed skropieniem powinna być sucha i czysta. 
 
5.2.2. Skropienie powierzchni 
 

a) Skropienie podbudowy niebitumicznej. 
Do skropienia może zostać zastosowana standardowa asfaltowa emulsja kationowa, szybkoroz-

padowa o stężeniu 50% w ilości 0.6 - 0.8 kg/m2. Ułożenie mieszanki, może nastąpić po rozpadzie 
emulsji i odparowaniu wody. 

b) Skropienie warstw bitumicznych. 

 Wykonanie robót jak w punkcie 5.2.2. a) przy ilości emulsji 0.4 - 0.5 kg/m2. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-WO "Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu określe-
nia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
 
6.3.1 Badanie dokładności sprysku podłoża 
 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości roz-
kładanego lepiszcza wg metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości 
rozkładanego lepiszcza i kruszywa". 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie dokumentacji pro-
jektowej i obmiaru w terenie. 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-WO "Wymagania ogólne". 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-WO "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót wg  D.05.03.05/a - warstwa wiążąca. 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00-WO "Wymagania ogólne". 

Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie atestów producent materiałów i wyników pomiarów oraz badań 
laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 
- zakup i dostarczenie lepiszcza na budowę, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- polewanie wodą, 
- oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
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10. Przepisy związane 
 
BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa. 
 
Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. Zalecane przez GDDP 
do stosowania pismem GDDP-5.a-551/5/92 z dnia 03.02.1992. 
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W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST D-
04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 
maja 1999 roku), z następującymi uzupełnieniami: 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralnej w trakcie od-
budowy drogi po budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z odbudową drogi po budowie kolektora kanalizacji deszczowej. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego  stabilizowanej mechanicznie przy odbudowie drogi po 
budowie kanalizacji deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00-
WO„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego  uzyskanego ze skały o pochodze-
niu naturalnym. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi gra-
nicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku . 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metodą sta-
bilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1 kruszywa łamane, podbudowa zasadnicza. 
Tablica 1. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 
po-

moc-
nicza 

zasad-
nicza 

po-
moc-
nicza 

zasad-
nicza 

pomoc-
nicza 

 

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

od 2 
do 10 

od 2         
do 
12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforem-
nych 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
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%(m/m), nie więcej niż -16 [4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 [1] 

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

od 30 
do 70 

od 
30  
do 
70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- 

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 
2,5 4 3 5 6 8 PN-B-

06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamra-
żania, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
PN-B-
06714 

-39 [11] 
10 Zawartość związków siarki 

w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  
1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 
[21] 

2.4. Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodo-
ciągu, bez specjalnych wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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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 wibracyj-
ne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmioto-
wych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST  D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15     5  (1) 

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

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

 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych 
cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50     1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,                     w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta ge-
owłókniny. 
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. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mie-
szarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na dro-
dze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 
taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostatecz-
na grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy 
nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa 
się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgo-
cony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 
o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomo-
wi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 
Nie przewiduje się odcinka próbnego 

5.6. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu bu-
dowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. 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 robo-
czej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

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

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszcze-
nia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowa-
dzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 
belką Benkelmana według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtór-
nego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
 
    E2/E1     2,2 
 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 

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

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w  tab. 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego me-
chanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  co 50 m oraz wg potrzeb  

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 50 m oraz wg potrzeb  

4 Spadki poprzeczne*) co 50 m oraz wg potrzeb  

5 Rzędne wysokościowe co 50 m oraz wg potrzeb  

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 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: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
 

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 prze-
kraczać + 1 cm, -2 cm. 
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6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy  

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

6.4.7. Grubość podbudowy  

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku 
wnoś nie 

mniejszym 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż 

 

Maksymalne ugięcie spręży-
ste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o śred-

nicy 30 cm, MPa 

niż,   %  50 kN od pierwsze-
go obciąże-

nia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 

 
1,0 

 
1,60 

 
60 

 
120 

 

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 niedo-
puszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszcze-
nie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbu-
dowy. 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 nie-
zbędne 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. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicz-
nie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00-WO„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy gr 15 cm obejmuje: 

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

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
10. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonywaniem umocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego ce-
mentem po budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z odbudową drogi po budowie kolektora kanalizacji deszczowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem warstwy ulepszonego podłoża z  kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17] jak 
niżej: 
-wykonanie w-wy ulepszonego podłoża: 
o C3/4, gr.35 cm z kruszywa stabilizowanego cementem/wykonanego w betoniarce, dowiezionego z be-
toniarni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem - jedna warstwa zagęsz-
czonej mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca powinien mieć możliwość zakupu mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem o klasie 
C3/4 wykonanej w betoniarce, wykonanej wg uzgodnionej wcześniej z Inspektorem Nadzoru receptury . 
  . 

2.2.  kruszywo stabilizowane cementem 
 W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość kruszywa 
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powinna spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
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Tablica 4. Wymagania dla  kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy 
i ulepszonego podłoża 

 
 

Lp. 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 
Wytrzymałość na ściska-
nie próbek nasyconych 

wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozood- 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

porności 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 lub 
warstwa odcinająca dla KR2 do KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gór-
na część warstwy ulepszenia słabego 
podłoża z gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji nawierzchni 
na podłożu z gruntów wątpliwych                       
i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 
1,5 

 

 

0,6 

 

3. sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu . 
Do wykonania w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem należy użyć zagęszczarki mechanicznej. 

4. transport 
 Wymagania dotyczące transportu . 
Mieszankę należy transportować samochodami  samowyładowczymi, o ładowności dostosowanej do 
zakresu robót. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
 Podbudowa z  kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy pod-
łoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji  kruszywa cemen-
tem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie 
najbliższych 7 dni. 

5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D.04.05.00 „Podbudowy 
i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogól-
ne” pkt 5.2. 
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5.4. Skład mieszanki  cementowo - kruszywowej 
 Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się 
taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica 4, przy jak 
najmniejszej zawartości cementu. 

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance  kruszywa stabilizowanego cementem dla po-
szczególnych warstw  podbudowy i ulepszonego podłoża 
 

 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do ma-
sy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa za-
sadnicza 

podbudowa po-
mocnicza 

ulepszone         
podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 

2 KR 1 8 10 10 

  
 Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
 Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy 4. 
5.5. w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność wymieszania gruntu w obrębie 
skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do prowadnic.  
  

5.5. Układanie w-wy z kruszywa stabilizowanego cementem. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić krawężniki. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być 
układana przy pomocy listwy. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłuż-
nych i poprzecznych.  Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektor Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy na-
tychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.6. Zagęszczanie 
 Zagęszczanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu  za-
gęszczarki mechanicznej.. 
 Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej 
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej poło-
żonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, 
muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i po-
nowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 
i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego 
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. 
 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych po-
dłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wa-
dliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
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5.7. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
 W przypadku dużego nasłonecznienia w-wę z kruszywa stabilizowanego cementem należy zwil-
żać wodą. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, w trakcie odbudowy 
drogi po budowie kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do wykonania i odbioru robót budowlanych określonych 
w pkt. 1.1 i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji tych robót  

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfalto-
we 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta i dotyczą: 
 
- wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 22W – grubość 4 cm  
 
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wyko-
nawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 
7.4.1.5. 
Warstwę wiążącą z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wy-
miarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

AC11W 2), AC16W 

AC16W, AC22W 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6 

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

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

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniają-
ce tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. 
wymiar 11 lub 6. 
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1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

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

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

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

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

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

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

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mie-
szany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wy-
pełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

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

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

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
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 ST-00-WO„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00-
WO„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 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w 
tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
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Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza    
asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    - 

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50  
 
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 
badania 

Rodzaj asfaltu 
35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 240 230 

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] 53 50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 52 48 

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] 8 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -5 -8 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 
[59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednost-
ka 

Gatunki asfaltów mody-
fikowanychpolimerami 
(PMB) 

25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja w pośrednich 
temperaturach eksploatacyj-
nych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  w wysokich  
temperaturach eksploatacyj-
nych 

Temperatura mięk-
nienia 

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 roz-
ciągania) 

PN-EN 13587 
[53]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (me-
toda uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 

Stałość konsystencji (Odpor-
ność na starzenie wg PN-EN 
12607-1 lub  -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 

 Pozostała penetracja PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 
 Wzrost temperatury 

mięknienia 
PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3 

Inne właściwości Temperatura zapłonu 
PN-EN ISO 2592 

[63] 
°C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura łamli-
wości 

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 

Zakres plastyczności PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność magazy-
nowania. Różnica 
temperatur mięknie-
nia 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C ≤ 5 2 

Stabilność magazy-
nowania. Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 mm NPDa 0 

Spadek temperatury 
mięknienia po sta-
rzeniu 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 
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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 mie-
szadło. 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 wiążącej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny 
spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 
2.3. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być 
równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposa-
żonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej 
na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 
80%. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego mate-
riału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połą-
czenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stoso-
wać: 

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 technicz-

nych   
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 modyfi-
kowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych. 
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2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 
[58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 
Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczo-
nych materiałami mineralnymi.  

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 korzy-
stania 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,  wydajność min. 100 
ton/godz. 

– 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 ST-00-WO„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopa-
trzonych 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 zanieczyszcze-
niem. 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 in-
nych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodo-
wały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opa-
kowań 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 zabezpie-
czona 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 
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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 ST-00-WO„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 (AC11W, AC16W, AC22W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5i 6  
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiążącej (projektowanie empirycznie) [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR6 

AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 
31,5 - - - - - - 100 - 
22,4 - - 100 - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 80 

11,2 90 100 65 80 65 80 - - 
8 60 80 - - - - - - 
2 30 50 25 40 25 30 25 33 

0,125 5 18 5 15 5 10 5 10 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mine-
ralnej 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
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Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiążącej (projektowanie funkcjonalne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16W 

KR3-KR6 
AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
31,5 - - 100 - 
22,4 100 - 90 100 
16 90 100 - - 
2 10 50 10 50 

0,063 2,0 12,0 2 11,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*) 

Bmin3,0 Bmin3,0 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mine-
ralnej 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


   

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej,  
KR1 ÷ KR2 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 

[48] 

Metoda i warunki ba-
dania 

AC11W AC16W 

Zawartość 
wolnych prze-
strzeni 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Wolne prze-
strzenie wy-
pełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin65 

VFBmin80 

VFBmin60 

VFBmin80 

Zawartość 
wolnych prze-
strzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 VMAmin16 

Odporność na 
działanie 
wody 

C.1.1,ubijani
e, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej , przy ruchu KR3 
÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 

Warunki za-
gęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22
W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, wało-
wanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli 

[38] 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

WTSAIR

0,3 

PRDAIR5

,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], prze-
chowywanie w 40°C z jed-
nym cyklem zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITS80 ITSR80 

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, przy ruchu KR3 
÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65] 

Właściwość 

Warunki za-
gęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin3,0 
Vmax7,0 

Vmin3,0 
Vmax7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, wało-
wanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli 

[38] 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], prze-
chowywanie w 40oC z jed-
nym cyklem zamrażania,  

badanie w 15oC 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność 
C.1.20, wało-
wanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10oC, częstość 10Hz 

Smin9000 Smin9000 

Odporność na 
zmęczenie, kate-
goria nie niższa niż 

C.1.20, wało-
wanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10oC, częstość 10Hz 

ε6-115 ε6-115 

Nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego do mieszanki mineralno – asfaltowej. 

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 nale-
ży 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 PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  
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Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę wła-
ściwą 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 dostarczonej na miejsce wbudo-
wania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu 
w wytwórni. 
 

Tablica 12. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 
PMB 25/55-60 

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 skoordyno-
wania 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 lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą lub wyrównawczą  z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wyma-
gana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, nierówno-
ści nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (po-
miar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

wiążącą [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 
i wyłączania 

9 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 
pobocza 

10 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłącza-
nia, postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone 
pobocza 

 
10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających po-
winny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
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Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez fre-
zowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfal-
towym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżo-
nych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed wykona-
niem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi we-
dług 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 wypro-
dukowanej 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 zała-
dować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określo-
ną w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między war-
stwami 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 asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 
kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropie-
nia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
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. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu pu-
blicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem war-
stwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosfe-
rycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 14. Tem-
peratura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się ukła-
dania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mie-
szania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej lub wyrównaw-
czej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do ro-
bót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +2 

Warstwa wyrównawcza 0 +2 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar mieszan-

ki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęsz-
czenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w war-

stwie 
[%(v/v)] 

AC22W,  KR1÷KR2  5 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC 16W, KR3 9 ≥ 98 2,0 ÷ 5,0 
E) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automa-
tycznego 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.  

5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 

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 stosowa-
nia (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgod-
ności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców 
itp.), 

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

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i ma-
teriałów 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 stosun-
ku 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 bu-
dowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania okre-
ślone 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 
16. 
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Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

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 

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 czę-
ściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrol-
nych 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 wyznaczo-
nych 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 wątpliwo-
ści ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykony-
wało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 
[65]. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod 
badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
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Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo do-
puszcza 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 17. 
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. Odci-
nek 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 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] 
[65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
 duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 

niż 1000 m2 lub 
–  mały odcinek budowy  

 
 
 

≤ 10 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 
wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej 
warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 
15% 

 
 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych prze-
strzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to każdego poje-
dynczego 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 Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 

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%. 
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6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, 
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wy-
magana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i 
klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie 
ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu doty-
czącym 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 projekto-
wanej 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 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). 

 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy  wiążącej z betonu asfaltowego (AC) 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. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbio-
ru robót związanych z wykonaniem odbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej po budowie 
kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z odbudową drogi po budowie kolektora kanalizacji deszczowej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem i odbiorem odbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego 
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajem-
ne przystawanie elementów. 

1.4.2. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonym materia-
łem wypełniającym. 

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 
sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonym materiałem wypeł-
niającym. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do odbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

 W możliwie największym stopniu należy wykorzystać do odbudowy materiał kostkowy otrzyma-
ny z rozbiórki istniejącej nawierzchni. Nowy materiał uzupełniający powinien być tego samego gatunku i 
koloru co kostka z nawierzchni istniejącej.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

 
 Odbudowę nawierzchni należy realizować z zastosowaniem sprzętu do rozebrania uszkodzonej 
nawierzchni, jak np.: łopatek do oczyszczenia spoin, haczyków do wyciągania kostek i usuwania zalew, 
dłut, młotków brukarskich, skrobaczek, szczotek, młotków pneumatycznych, drągów stalowych, kone-
wek, wiader do wody, szpadli, łopat itp. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów  
 Wymagania dotyczące transportu materiałów do odbudowy nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej powinny odpowiadać warunkom podanym w ST „Wymagania ogólne”.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2. Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
Kształt, wymiary i barwa kostek  oraz deseń ich układania powinny być identyczne ze stanem 

przed przebudową. Do remontowanej nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, kostki otrzyma-
ne z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał kostkowy powinien 
być tego samego gatunku i koloru co stary. 
  Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy tempe-
raturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia tempera-
tura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kost-
kę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otocze-
nia. 
 Podsypkę piaskową pod kostką należy albo: 

 spulchnić, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiórce, albo 
 uzupełnić piaskiem, w przypadku usunięcia zanieczyszczonej górnej warstwy starej podsypki, 

a następnie ubić. 
 Podsypkę cementowo-piaskową należy przygotować w betoniarce, a następnie rozścielić na 
podbudowie – grubość warstwy 4 cm.  
 Kostkę układa się około 1,5 cm powyżej otaczającej nawierzchni, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 
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 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, wła-
zów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Po ubiciu  wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
 Równość nawierzchni sprawdza się łatą, zachowując właściwy profil podłużny i poprzeczny ota-
czającej starej nawierzchni. 
 Szerokość spoin i szczelin dylatacyjnych pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi należy za-
chować taką samą, jaka występuje w otaczającej starej nawierzchni. 
 Spoiny wypełnia się takim samym materiałem, jaki występował przed remontem, tj.: 

 piaskiem, , jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
 zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cemen-
towo-piaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwykłe-
go cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymałości wczesnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczonej: 

 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech cha-

rakterystycznych, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
b) w zakresie innych materiałów: 

 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 
 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 wykonanych robót 

 Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego, w zakresie: jednorodności wyglądu, kształtu i 

wymiarów kostek, prawidłowości desenia i kolorów kostek, które powinny być jednakowe z otaczają-
cą nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, 

 prawidłowość wypełnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spękań, wykruszeń, plam, deformacji w na-
wierzchni, 

 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożli-
wiającego spływ powierzchniowy wód. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżynie-
ra, 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 ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w ni-
niejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uprosz-

czonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za po-

mocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren 
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– Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto-

ści ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kru-
szyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości po-
wierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych czą-
stek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drob-
nych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

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

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 
16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 
17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie 

gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 

polerowalności kamienia 
19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmos-

ferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
   
   
   
   
   

   

10.2. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 
430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Pu-
blicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonu asfaltowego w związku 
z odbudową drogi po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) dotyczą zasad związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej wykonanej z betonu 
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania 
Techniczne”.  Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z 
WT-2 punkt 8.4.1.5. 
 
Wyżej wymienione ustalenia mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z betonu asfalto-
wego grub. 4 cm w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1.  Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
1.4.2.  Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo – gryzowa) – mieszanka mineralno – asfaltowa o nie-
ciągłym uziarnieniu, składająca się z grubego łamanego szkieletu kruszywowego, związanego zaprawą 
mastykową.  
1.4.3.   Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona. 
1.4.4.  Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do mate-
riałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wo-
dą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5.  Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
1.4.6.   Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfal-
tu w wodzie. 
1.4.7.  Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.8.  Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości, co najmniej 50 m) wykonany w wa-
runkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parame-
trów technicznych robót. 
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1.4.9.  Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach oblicze-
niowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.10 Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jed-
nostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, tempera-
tury i czasu), wyrażony w MPa. 
1.4.11. Pełzanie - jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała 
stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 
1.4.12. Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu - jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki mate-
riału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania 
(obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 
1.4.13. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami 
i określeniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt.1.4. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Pro-
jektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

1. 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. 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera. Należy 
dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku zmiany pochodzenia materiału 
należy, po wykonaniu odpowiednich badań, opracować skorygowaną receptę. 

2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW 

2.2.1.  Kruszywa 

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować kruszywa 
mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 2010”. 
W tablicach 1, 2, 3 podano wymagane właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego 
do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.  
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Tablica 1  Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności 

od kategorii ruchu 
KR1÷KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 kategoria nie niższa niż: kat. GC 85/20 a) 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż według kategorii: kat. G 20/17,5  
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. ƒ2 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; kategoria nie wyż-
sza niż: 

kat. FI25  
lub kat. SI25  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie 
grubym według PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

Dla KR1 kat. C Deklarowana  

Dla KR3 kat. C50/10 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-2, badana na 
kruszywie 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

Dla KR1 kat. LA35 

Dla KR3 kat. LA30 
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji kruszywa do 
mieszanek min- asfaltowej) według PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 

kat. PSVDeklarowane 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: 
deklarowana przez produ-

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

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: 
deklarowana przez produ-

centa 
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; załącznik B, w 1% NaCl, kategoria nie wyż-
sza niż: 

F2 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: kat. SBLA 

Skład chemiczny- uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez produ-
centa  

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

kat. mLPC 0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzo-
nego powietrzem według PN-EN 1744-1, p. 19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego powie-
trzem według PN-EN 1744-1, p. 19.2: 

wymagana odporność 

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

kat. V 3,5 
a) D/d<4 
 

Tablica 2  Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8 mm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 
KR1÷KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 wymagana kategoria: 
Dla KR1 kat. GF85 lub GA85  

Dla Dla KR3 kat. GF85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: 
Dla KR1 kat. GTCNR 
Dla KR3 kat. GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. f10 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: kat. MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, katego-
ria nie niższa niż: 

kat. EcsDeklarowana (maksymalnie 50% kru-
szywa drobnego niełamanego) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, katego-
ria nie wyższa niż: 

kat. mLPC0,1 



Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Świdnicy 
 

- 50 -  

 

Tablica 3  Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤ 
8mm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii 

ruchu 
KR1÷KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. GF85 lub GA85  

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż według kategorii: 
Dla KR1 kat. GTCNR 
Dla KR3 kat. GTC20 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: kat. f16 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: kat. MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, katego-
ria nie niższa niż: 

Dla KR1 kat. EcsDeklarowana  
Dla KR3 EJO 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p. 14.2, katego-
ria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

2.2.2. Wypełniacz 

Jako wypełniacz należy stosować wypełniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 2010”. 
W tablicy 4 podano wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
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Tablica 4 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kate-

gorii ruchu 
KR1÷KR3 

Uziarnienie według PN-EN 933-10: zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 
Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: kat. MBF10 
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:  1% (m/m) 
Gęstość ziaren według EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według 
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: kat. V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1, wyma-
gana kategoria: 

kat. ∆R&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wyższa niż: kat. WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-
21 kategoria nie niższa niż: 

kat. CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wy-
magana kategoria: kat. K a Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: kat. BN Deklarowana 

 

2.2.3. Asfalt 

Należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 5 wg PN-EN12591:2010.  
 
Tablica 5 Wymagania wobec asfaltów drogowych 50/70 wg PN-EN 12591: 2010  

Lp. Właściwości 50/70 Metoda badań 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25 C, 0,1 mm 50 – 70 PN-EN 1426 
2 Temperatura mięknienia, C 46 – 54 PN-EN 1427 
3 Temperatura zapłonu, C ≥230 PN-EN 22592 
4 Zawartość składników rozpuszczalnych  % m/m ≥99,0 PN-EN 12592 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) 
% 

≤0,5 PN-EN 12607-1 

6 Pozostała penetracja po starzeniu % ≥50 PN-EN 1426 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu oC,  ≥48 PN-EN 1427 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALENE KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny %, nie więcej niż  2,2 PN-EN 12606-1 
9 Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu oC ≤9 PN-EN 1427 

10 Temperatura łamliwości wg Fraassa oC ≤-8 PN-EN 12593 

2.2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego do kruszywa, należy stosować 
środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego 
zestawu kruszywo-lepiszcze. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego 
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kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności można określić na podstawie badania według PN-EN 12697-
11, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w 
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania. Wymagana przyczepność co najmniej 80%. 
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Po-
chodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez producenta. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych przez producenta. 

2.2.5. Materiały do uszczelnienia krawędzi i połączeń 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego mate-
riału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połą-
czenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stoso-
wać: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach produ-
centa, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

2.2.6.  MATERIAŁY DO ZŁĄCZENIA WARSTW KONSTRUKCJI 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe zgodnie z STWiORB D-
04.03.01. 
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.  

2.3. DOSTAWY MATERIAŁÓW 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi  
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, 
aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona przez dostawcę w dokumenty, 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], związane z 
dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE lub B, 
albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej). 
W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich 
przydatność do przewidywanego celu. 
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2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

2.4.1.  Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.  

2.4.2.  Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4.3.  Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały 
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie 
sterowane urządzenia grzewcze pośrednie (tj. uniemożliwiający bezpośredni kontakt asfaltu z 
przewodami grzewczymi). 
Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być 
izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej 
temperatury z tolerancją ± 5oC oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien 
znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 
W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie może przekroczyć dla asfaltu 50/70 – 180oC, 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

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

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO 

Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi  
w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne”, p. 3.   
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inżynier sprawdzi zgodność przedstawionej przez Wykonawcę 
propozycji sprzętowej z wymaganiami STWiORB.   

3.2.1.  Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej  

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być produkowana w wytwórni (otaczarce) o mieszaniu 
cyklicznym, sterowanej komputerem, wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o 
pojemności nie mniejszej niż połowa wydajności godzinowej.  
Wydajność otaczarni powinna być min. 100MGg/h i dostosowana do wielkości robót. Na WMA musi być 
wdrożony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Odchyłki masy 
dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie powinny być 
większe od ± 2 %. 
Wytwórnia Mas Asfaltowych powinna być odebrana przez Inżyniera. 
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3.2.2.    Sprzęt do układania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Układanie mieszanki powinno odbywać się możliwie całą szerokością, przy użyciu mechanicznej układar-
ki do układania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zagęszczanego lub zespołem układarek pracujących 
równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw asfaltowych na 
gorąco, posiadającej następujące urządzenia: 

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą i grubością, 
- płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia mieszanki, 
- urządzenia do podgrzewania płyty wibracyjnej. 

3.2.3. Sprzęt do zagęszczania mieszanki mineralno-asfaltowej 

Należy stosować, właściwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe wibracyjne gładkie 
średnie i ciężkie, ogumione ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach.  

Walec ciężki powinien być wyposażony w dodatkowe urządzenie z boczną stożkową rolką dociskającą, 
aby zagęścić i ukształtować boczną płaszczyznę wbudowywanej warstwy  ze skosem tworzącym z dolną 
płaszczyzną warstwy kąt nie większy niż 600. 
Wykonawca zaproponuje ilość i rodzaj sprzętu zagęszczającego, a jego skuteczność zostanie potwierdzo-
na na odcinku próbnym. Każda zmiana ilości bądź rodzaju sprzętu zagęszczającego wymaga odcinka 
próbnego. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

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

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

4.2.1. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

4.2.2. Transport wypełniacza 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przeładunku wypełniacz należy 
chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport asfaltu  

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiające 
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 

4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności, 
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu. Zaleca się stosowanie 
samochodów termosów. Powierzchnie skrzyń ładunkowych stosowanych do transportu mieszanki 
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powinny być czyste, a do zwilżenia tych powierzchni można użyć tylko środki niewpływające szkodliwie 
na mieszanki mineralno-asfaltowe. 
Czas i warunki transportu powinny być takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki 
posiadała temperaturę nie niższą niż minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu 
mieszanki, liczony od załadunku do rozładunku, powinien zagwarantować spełnienie warunku 
zachowania temperatury wbudowania podanej w pkt. 5.3 oraz nie przekraczać 2 godzin i maksymalna 
odległość transportu nie przekraczać 75km z zachowaniem min. temperatury wbudowania i 
zagęszczenia. W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze 
zbrylenia (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 

5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI I OPRACOWANIE RECEPTY 

Co najmniej miesiąc przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca 
opracuje receptę dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ją Inżynierowi do akceptacji.  
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami podanymi 
w niniejszej STWiORB. 
Receptę MMA należy wykonać przed rozpoczęciem produkcji mieszanki oraz przy każdej zmianie do-
stawcy lub złoża materiału jak również po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych zmiany cech produ-
kowanej mieszanki. Inżynier może również zażądać ponownego zaprojektowania składu mieszanki w 
wypadku wątpliwości, co do prawidłowości sposobu jej ustalenia.  
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe 
graniczne. 
Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno- asfalto-
wej należy wykonać zgodnie z „WT-2 2010”:  warstwa ścieralna AC 11S KR1 i KR3 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z beto-
nu asfaltowego oraz minimalną zawartość asfaltu podano w tablicy 6. 
 
Tablica 6.1 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość 
asfaltu- warstwa ścieralna, KR1÷ KR2 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC 11 S 
Wymiar sita #, [mm]: od do 

16 100 - 
11,2 90 100 

8 70 90 
5,6 - - 



Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Świdnicy 
 

- 56 -  

2 30 55 
0,125 8 20 
0,063 5 12 

Zawartość asfaltu* w mie-
szance mineralno-

asfaltowej, %,  m/m 
Bmin 5,6 

 
 
 
* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej, przy założonej gęstości 
mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3. W przypadku, gdy stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość 
(a), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współ-
czynnik α według równania: 
α = 2,650/a 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 

 
gdzie:  
P1+P2+…Pn= procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składniki mieszanki mineralnej) 
1+2+…n= gęstość poszczególnych frakcji kruszywa (składniki mieszanki mineralnej) 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 
podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd 
badania. 
Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne 
(tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej 
(recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 
 W badaniu typu należy określić w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-asfaltowej procentową ilość 
lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (absorbowanego przez poru kruszywa mieszanki 
mineralnej) i podać w sprawozdaniu typu. W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltowej należy 
podawać zawartość lepiszcza jako sumę lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego (lepiszcze 
dodane). 
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące 
temperatury mieszanki w zależności od stosowanego asfaltu 50/70 140oC ±5oC. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka AC powinna spełniać wymagania podane w tablicy 7 
lp. 1÷4, natomiast wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 7 lp. 5÷6. 
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Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy ścieralnej dla dróg o kategorii 
ruchu KR1÷KR2 
Lp. Właściwości Wymagania Metoda i warunki badania 
1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; wa-

runki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubi-
janie,  
2x50 uderzeń 

Vmin1,0; 
Vmax3,0 

PN-EN 12697-8, p. 4 

2. Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem; warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.2, ubijanie 
2x50 uderzeń 

VFBmin75  
VFBmax93 

PN-EN 12697-8, p. 5 

3. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance mine-
ralnej; warunki zagęszczenia wg PN-EN 13108-20 – 
C.1.2, ubijanie, 2x50 uderzeń 

VMAmin14 PN-EN 12697-8, p. 5 

4. Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 – C1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń,  

ITSR90 PN-EN 12697-12, przechowy-
wanie w 40oC z jednym cyklem 
zamrażania a), badanie w 25oC 

5. Wskaźnik zagęszczenia, % ≥ 98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej 
STWiORB 

6. Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/v Vmin1,0; 
Vmax4,0 

pkt. 6.3.3.7 niniejszej 
STWiORB 

a)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1 WT-2 2010 

 
 
Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej warstwy ścieralnej dla dróg o kategorii 
ruchu KR3÷KR4 
Lp. Właściwości Wymagania Metoda i warunki badania 
1. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance; wa-

runki zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.3, ubi-
janie, 2x75 uderzeń 

Vmin4,0 

 Vmax7,0 
PN-EN 12697-8, p. 4 

2. Odporność na deformacje stałe a), warunki 
zagęszczania wg PN-EN 13108-20 – C.1.20, 
wałowanie P98 – P100 

WTSAIR 0,30 

PRDAIR 9,0 

PN – EN 12697-22, 
Metoda B w powietrzu, 

PN – EN 13108-20,  
D.1.6, 60°C, 10000 cykli, 

3. Odporność na działanie wody, warunki zagęszczania 
wg PN-EN 13108-20 – C.1.1, ubijanie, 2x35 uderzeń,  

ITSR80 PN-EN 12697-12, przechowy-
wanie w 40oC z jednym cyklem 
zamrażania b), badanie w 25oC 

a)  Grubość płyty: AC16 60mm, AC22 60mm,  
b)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano 
w załączniku 1  
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5.3. WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH 

 
Wymagania wobec wytwórni i produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej zgodnie z „WT-2 2010”.  
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę zatwierdzoną 
przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce, zapewniającej prawi-
dłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem. 
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 nale-
ży dodawać odmierzone oddzielnie. 
Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. System dozowania 
środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania. Warunki wytwarzania i przechowy-
wania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania 
tych środków. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mine-
ralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kru-
szywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
Temperatura mieszanki powinna wynosić z asfaltem 50/70 140180oC 
Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu. 
Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania. 
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.  PRÓBA TECHNOLOGICZNA  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wypro-
dukowanej 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 zała-
dować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określo-
ną w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.5.  ODCINEK PRÓBNY  

Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca wykona odcinek próbny. 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
a) określenia technologii wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
b) sprawdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 
c) określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej warstwy, 
d) zbadania parametrów mieszanki, zwłaszcza zawartości wolnych przestrzeni, 
e) określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy, 
f) wykonania złączy poprzecznych i podłużnych. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 100 m. Na odcinku próbnym Wy-
konawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudo-
wania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
Nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 

5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niższa niż +10oC dla wykonywanej warstwy grubości 8cm. Temperatura powietrza powinna być 
mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie reali-
zacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się układania z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru(V≥16m/s).  

5.7. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową i Dz.U. Nr. 43. Z podłoża powinien być zapewniony 
odpływ wody. 
Podłożem dla układanej warstwy ścieralnej jest warstwa wiążąca (AC 16 W). 
Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być oczyszczone. Na podłożu nie może być śniegu 
lub lodu. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się zamknięty film wodny. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Skropienie podłoża powinno być wykonane w ilości podanej w STWiORB D-04.03.01. 
Skropienie należy wykonać z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania 
rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą dopuszcza się skropienie emulsją asfaltową bezpośrednio 
przed wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej 
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być pokryte taśmą asfaltową. 
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5.8. WBUDOWANIE I ZAGĘSZCZENIE WARSTW Z BETONU ASFALTOWEGO 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być dowożona na budowę w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana zgodnie z przyjętą technologią. Mieszanka 
mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Układarka 
powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny 
samochód z gorącą mieszanką). W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne. 
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w 
pkt. 5.3. Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym.  
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wyniki badań 
zagęszczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzeni, powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w tablicy 7 punkt 5÷6. 
Złącza w warstwie ścieralnej powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 
działki roboczej powinny być równo obcięte, pokryte materiałem wg pkt. 2.2.5 i zabezpieczone listwą 
przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową warstwy, występujące dodatkowo złącza podłużne należy 
zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w rozkładaniu pasa warstwy na czas, po którym 
temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniży się poza dopuszczalną granicę. Przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnej działki roboczej należy usunąć ułożony poprzednio odcinek na 
długości do 3m i pełnej grubości. Na tak powstałą krawędź nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w 
ilości co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy na 1m krawędzi (w ilości zapewniającej szczelne 
połączenie). 
Boczne powierzchnie warstwy, które nie są obramowane krawężnikiem, powinny być odpowiednio 
zagęszczone walcem z boczną rolką dociskającą i wykonane ze skosem tworzącym z dolną płaszczyzną 
warstwy kąt nie większy niż 60o oraz pokryte lepiszczem asfaltowym.  Należy zastosować odpowiednie 
urządzenia techniczne, takie jak np. formująca prowadnica skośnych krawędzi układarki oraz 
krawędziowe wałki dociskowe zamontowane na walcu dopasowane do grubości wbudowywanej 
warstwy.  

5.9. UTRZYMANIE WYKONANYCH WARSTW 

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych należy utrzymywać w czystości. Po warstwie bitumicznej, 
na której przewiduje się ułożenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn pra-
cujących przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy. 
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć stara-
nia w celu jej oczyszczenia, a jeżeli okaże się to niemożliwe, Inżynier podejmie decyzję o rozbiórce war-
stwy. 
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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” p.6. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoso-
wania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostaw-
ców itp.), 
 wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
przez Inżyniera, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.  BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania dzielą się na: 
 badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru) 
 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy-Inżyniera) 

6.3.1.  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 usługi (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) 
spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca musi wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenie uchybień w 
stosunku do wymagań z kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pkt-u 6.3.2. 
Rodzaj badań kontrolnych Wykonawcy oraz częstotliwość ich przeprowadzania  podano w tablicy 9 
 

Tablica 9. Rodzaj badań kontrolnych Wykonawcy oraz częstotliwość 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA 
1. Uziarnienie mieszanki i zawartość lepisz-

cza 
jeden razy dziennie przy produkcji do 800 t lub dwa razy 
dziennie przy produkcji powyżej 800. 

2. Temperatura mięknienia lepiszcza odzy-
skanego 

jeden raz na dwa tygodnie produkcji mieszanki 

3. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni 
próbki 

jeden raz dziennie 

4 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej każdy samochodów przy załadunku 
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Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

WARSTWA ASFALTOWA 
5 Temperatura powietrza w czasie wbu-

dowywania mieszanki 
co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do 
robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równo-
miernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji 
dziennej działki roboczej 

6. Temperatura mieszanki mineralno-
bitumicznej podczas wykonywania na-
wierzchni 

Każdy samochód przy załadunku i w czasie wbudowywa-
nia 

7. 
 

Grubość i wskaźnik zagęszczenia war-
stwy, wolna przestrzeń w warstwie 

2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 1000 m2 

8. Spadki poprzeczne nie rzadziej niż co 20m i w punktach głównych łuków 
poziomych 

9. Równość podłużna warstwy asfaltowej nie rzadziej niż co 10m 
10. Równość poprzeczna warstwy asfalto-

wej 
nie rzadziej niż co 5m 

11. Geometria poboczy nie rzadziej niż co 100m 
12. Jednorodność powierzchni warstwy 

asfaltowej, jakość wykonania połączeń 
ocena wizualna 

6.3.2. Badania kontrolne Inżyniera 

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów bu-
dowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień 
itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania okre-
ślone 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 
10. 
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Tablica 10.  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 

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  
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 1 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie 
potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudo-
wy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod 
badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo do-
puszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej). 

6.3.3. Dopuszczalne odchyłki 

6.3.3.1. Właściwości lepiszcza odzyskanego 

Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie 
powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych dla asfaltu 50/70 63oC 

6.3.3.2. Zawartość lepiszcza 

Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wy-
jątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnie-
niem podanych dopuszczalnych odchyłek w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budo-
wy (tablica 11). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.). 
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Tablica 11 Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników 
badań zawartości lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki Liczba wyników badań 
 1 2 od 3 do 4 od5do8a) od 9 do 19a) ≥20 

Mieszanki drobno-
ziarniste  ± 0,5 ±0,45 ± 0,40 ± 0,40 ±0,35 ±0,30 

a) dodatkowo dopuszcza się maksymalnie jeden wynik, spośród wyników badań wziętych do oblicze-
nia średniej arytmetycznej, którego odchyłka jest większa od dopuszczalnej odchyłki dotyczącej śred-
niej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyłki jak do pojedynczego wyniku badania 

 

6.3.3.3. Uziarnienie 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od war-
tości projektowanej, w zależności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie 
uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.). 
 W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, 
- zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, 
- zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, 
- zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, 
- zawartość ziaren grubych, 
to żadna próbka nie może wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niż wartość dopuszczalnych 
odchyłek podanych w tablicach 12÷16. 
 
Tablica 12   Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]  

Rodzaj mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 
19 ≥20 

Mieszanki drobnoziarniste  ±3,0 ±2,7 ±2,4 ±2,1 ±1,8 ±1,5 
 
Tablica 13  Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 
19 ≥20 

AC drobnoziarniste ±4 ±3,6 ±3,3 ±2,9 ±2,5 ±2,0 
Tablica 14 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 
19 ≥20 

AC S ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 
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Tablica 15  Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 
19 

≥20 

AC S ±8 ±6,1 ±5,0 ±4,1 ±3,3 ±3,0 
 
 
Tablica 16 Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 
wyników  badań zawartości ziaren grubych, [%(m/m)] 

Rodzaj mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Liczba wyników badań 

1 2 od 3 do 4 od 5 do 8 od 9 do 
19 

≥20 

Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 
+4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4,3 -4,4 +4,1 ± 4,0 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jedno-
cześnie. 

6.3.3.4. Zawartość wolnych przestrzeni w mieszance MMA 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla oblicza się zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartość 
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości podanych w tablicy 7. 

6.3.3.5 Pomiar grubości  warstwy  

Grubość wykonanej warstwy lub warstw mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 17. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 17 Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy, [%] 

Warunki oceny 
Warstwa asfaltowa lub pakiet 

warstw 
Sa ) +W Sa ) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości   
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 1 000 m2 lub 
- droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż  
     1 000 m2 lub 
   - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

2. – mały odcinek budowy lub 
   - warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
≤10 

 
 
 

≤15 

 
≤10 

 
 
 

≤15 
B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤15 ≤25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna lub warstwa wiążąca jest układana 
z opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do 
górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1÷15% 
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6.3.3.6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, po-
przez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla 
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Oznaczenie gęstości objętościowej 
należy wykonywać metodą hydrostatyczną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
tablicy 7. 

6.3.3.7. Wolna przestrzeń w warstwie 

Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość 
mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku z podaniem lokaliza-
cji.  

6.3.3.8. 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%. 

6.3.3.9. Równość podłużna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L i D należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu laty 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 
6mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z, L nie powinna być większa niż 8mm. Badanie wykonuje się według procedury 
jak podczas odbioru nawierzchni. 

6.3.3.10.Równość poprzeczna warstwy 

Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę równoważną metodzie 4-m łaty i klina. Pomiar 
powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wy-
magana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być prze-
kroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na 
badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą mierzoną powierzch-
nią w danym profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 18. 
Tablica 18 

Klasa 
drogi Element nawierzchni Rodzaj warstwy 

konstrukcyjnej 
Procent liczby pomiarów 

90% 95% 100% 

Z, L, D Pasy ruchu zasadnicze ścieralna ≤6 - ≤9 
Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót i po 
ich zakończeniu. 
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Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 19. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 
Tablica 19 Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego   

Klasa 
drogi Element nawierzchni 

Wartości odchyleń równości 
poprzecznej [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu  ≤9 

 

6.3.3.11. Pozostałe wymagania dla warstwy ścieralnej 

Szerokość warstwy 
Sprawdzenie szerokości warstwy polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciw-
ległych bocznych krawędzi z częstotliwością minimum 10 pomiary na 1 km dla każdej jezdni.  
Szerokość wykonanej warstwy nieograniczonej krawężnikiem nie może różnić się od szerokości projek-
towanej o więcej niż + 5cm. 
Rzędne wysokościowe warstwy 
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 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 
więcej niż  5cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz polega na oględzinach. Każde złączę powinny być równe i 
związane. 
 
Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy należy sprawdzać poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka. Wygląd 
warstwy ścieralnej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

6.4. 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 czę-
ściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrol-
nych 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 wyznaczo-
nych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
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6.5. BADANIA ARBITRAŻOWE 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwo-
ści ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykony-
wało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Inżyniera. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

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

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

Obmiaru Robót warstw bitumicznych dokonuje się na budowie. Jednostką obmiaru jest: 
 1 metr kwadratowy (m2) wykonania warstwy ścieralnej AC 11 S (KR1 ÷ KR2) grubości 4 cm i 5 cm. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.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 niniejszej STWiORB- 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” 
p.9. 

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

Płaci się za jednostkę obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jed-
nostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie Robót i jego utrzymanie, 
 koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji, 
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonaniem niezbędnych badań, 
 wykonanie próby technologicznej wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
 oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
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 wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 
 zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- krawężników i ścieków korytkowych, studni rewizyjnych, ście-
kowych, dylatacji, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, 
 rozłożenie na całą szerokość masy bitumicznej i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 wykonanie złączy, 
 zabezpieczenie krawędzi poprzez posmarowanie emulsją, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym dodatkowo 
zleconych przez Inżyniera, 
 naprawa warstwy po pobraniu próbek i wykonaniu badań, 
 inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy, 
 koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą STWiORB i zgodnych  
z Dokumentacją Projektową i STWiORB, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w ni-
niejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości 
chlorków, dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Proce-

dura i terminologia uproszczonego opisu petrograficz-
nego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ozna-
czanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ozna-
czanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ozna-
czanie procentowej zawartości ziaren o powierzch-
niach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania 
kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik prze-
pływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem mety-
lenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 
10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 
wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
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12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnia-
nie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-

szyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suche-
go, zagęszczonego wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwo-
ści 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – 
Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kru-
szyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Ozna-
czanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Bada-
nie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji 
igłą 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 
mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości 
wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 
azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości 
na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

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

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 
mineralno-asfaltowych na działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczal-
ności 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 
łamliwości Fraassa 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości 
parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 
 
i 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności 
na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – 
Część 1: Metoda RTFOT 
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PN-EN 12607-3 Jw. Część 3: Metoda RFT 
 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-

szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: 
Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrosta-
tyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: 
Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: 
Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: 
Określanie wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: 
Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: 
Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 
Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: 
Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mie-
szanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: 
Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wy-
pływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypły-
wowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymenta-
cji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH 
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchnio-
wych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

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

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 
1: Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 
20: Badanie typu 

 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mie-

szanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pier-
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ścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mie-

szanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu 

sprężystego asfaltów modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności 

na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji le-

piszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 

modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno-

ści emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – 
Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii de-
formacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji ka-
tionowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfal-
tów modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja 
zalew na gorąco 

61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja 
zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu 
i palenia – Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 

na drogach publicznych, Warszawa 2008 
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 
69. 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) 

70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatką po budowie kanali-
zacji deszczowej w ramach inwestycji  

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. ZAMENHOFA NA ODCINKU OD UL. SIKORSKIEGO 
DO UL. ARMII KRAJOWEJ W ŚWIDNICY 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót związanych z odbudową drogi po budowie kolektora kanalizacji deszczowej. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-

naniem i odbiorem  przebudowywanych nawierzchni asfaltowych z wykorzystaniem  kompozytu geosiat-
ka + geowłóknina . 

Zakres wykonania obejmuje: ułożenie geokompozytu z włókna szklanego i włókniny  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien synte-
tycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz wo-
doprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 

1.4.2. Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składo-
we, z oczkami połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi (patrz zał. 1). 

1.4.3. Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, której warstwy są wykonane z kruszywa związanego lepisz-
czem asfaltowym. 

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

2. materiały 

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

2.2. Geokompozyt 
  Geokompozyty  do  połączenia nawierzchni  na poszerzeniach jezdni  powinny  być stosowane   w for-
mie siatki z włókna szklanego na podkładzie z  włókniny igłowej.  W Tablicy  1 . podane są  wymagane 
parametry . 
                      Tablica 1. 
 Lp          Parametry   Wymagania 
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 1 
 

 Wytrzymałość na rozciąganie siatki z włókien szklanych 
 - w kierunku podłużnym (kN/m) 
 w kierunku poprzecznym (kN/m) 
 

 
  >  100 
   >100 

 2  Maksymalne odkształcenie przy zerwaniu włókien szklanych       3 % 
 3  Wymiary oczek siatki z włókna szklanego (mm)       40x40 
 4 

 
  Maksymalna temperatura  układania warstwy  nawierzchni  bezpo-
średnio na geokompozycie (0 C ) 
 

       180 
 

  
 Geosiatka może być składowana na placu budowy pod warunkiem, że jest nawinięta na tuleję 
lub rurę w wodoszczelnej nieuszkodzonej folii, którą zaleca się zdejmować przed momentem wbudowa-
nia. 
 Przy składowaniu geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta. 

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosiatki 
 Do przyklejenia geosiatki należy stosować: 
a) kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerem, szybkorozpadową wg EmA-99 , posiadającą 

aprobatę techniczną IBDiM; zaleca się emulsję K1-70MP. 

2.7. Materiały do robót nawierzchniowych 
 Materiały do wykonania warstwy lub warstw asfaltowych powinny odpowiadać wymaganiom 
SST właściwym dla ustalonego rodzaju nawierzchni, przykrywającego geosiatkę, np. betonu asfaltowego 
. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne”. 

3.3. Sprzęt do frezowania 
 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz po-
chyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 
Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w systemy 
odpylania.  

3.4. Układarki geosiatek 
 Do układania geosiatek na podłożu można stosować układarki o prostej konstrukcji, umożliwiają-
ce rozwijanie geosiatki ze szpuli. 

3.5. Skrapiarki 
  Należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej.  Podstawowym warun-
kiem  który  powinny  spełniać skraplarki jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić opera-
torowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2). 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 

 

4.2. Transport geosiatek 
 Geosiatki należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia ma na celu za-
bezpieczenie geosiatki przed uszkodzeniem w  czasie transportu i składowania na budowie, a także za-
bezpiecza składowaną geosiatkę przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania sło-
necznego. Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki po-
winny być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie wyładowywania geosiatki ze 
środka transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 
 Przy transporcie geosiatki należy przestrzegać zaleceń producenta. 

4.3. Transport innych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów powinien odpowiadać wymaganiom SST, wymienionych w 
niniejszej specyfikacji. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Zasady wykonywania robót 
  Konstrukcja i sposób zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbity-

mi powinny być zgodne z dokumentacją techniczną, ST i ustaleniami producenta geosiatek.  

5.3. Rozebranie nawierzchni 
  Należy wykonać prace w sposób gwarantujący pozostawienie jak najmniejszych rowków, nie 
większych niż 10 mm, po przejściu wieloostrzowego narzędzia frezującego, tak aby zapewnić maksymal-
nie równą i poziomą powierzchnię. 

5.4. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki 
 Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczem i ułożenia geosiatki, zakłada: 
 oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą drucianą szczotką) 

do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na podłożu starej nawierzchni jedynie ele-
mentów związanych w sposób trwały; 

 odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to pozwalają warunki miej-
scowe, strumieniem sprężonego powietrza z przemieszczalnego wentylatora, o możliwie dużym wy-
dmuchu powietrza; 

 uzupełnienie starego podłoża mieszanką mineralno-asfaltową w miejscach, gdzie występują znaczne 
jego ubytki (wskazane jest również pokrycie ich powierzchni ciekłą substancją wiążącą); 

5.6. Ułożenie geosiatki. 

5.6.1. Czynności przygotowawcze 

 Geosiatkę można układać ręcznie lub za pomocą układarki przez rozwijanie ze szpuli.  Wszyst-
kie siatki muszą być ułożone na powierzchni równej lub wyrównanej warstwą profilującą; równość po-
wierzchni jest warunkiem integralności całego układu. Nierówności takie jak koleiny lub wyżłobienia o 
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głębokości większej niż 10 mm powinny być wypełnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdni usunięte lub 
spłukane wodą. Nierówności mierzone w kierunku podłużnym i poprzecznym, pod 4-metrową łatą, nie 
powinny być większe od 5 mm. 
 
 

5.6.2. Sposób ułożenia geosiatki 

 Układanie geosiatek przewiduje następujące czynności: 
 skropienie  powierzchni asfaltową emulsją szybkorozpadową  w ilości ok. 1.0 kg/m2  
 geosiatkę rozwija się i układa bez sfalowań na przygotowanej powierzchni, wstępnie naprężając w 

czasie układania przez podnoszenie rolki i naciąganie siatki. Należy pamiętać aby przycięte pasma uło-
żyć po 0.475 m na każdej łączonej części. 

 geosiatki łączy się na zakład, który w kierunku podłużnym wynosi co najmniej 200 mm, . W celu połą-
czenia zakładów pasm geosiatki  skropić lepiszczem w ilości 300 g/m2, 

 geosiatki napręża się przy użyciu urządzenia naciągającego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do wy-
dłużenia max. 0,2% lub 200 mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidłowej pracy siatki w na-
wierzchni oraz uniknięcie przesunięcia lub sfalowania podczas układania na niej mieszanki przez roz-
ściełarkę, 

 przy promieniach krzywizny większych od 600 m geosiatki układa się bez specjalnych zabiegów. Na 
odcinkach, gdzie promienie krzywizn są mniejsze od 600 m, ułożenie geosiatek powinno być dosto-
sowane do przebiegu trasy przez nacinanie ich i przybicie krawędzi stalowymi kołkami. 

  
  Geosiatkę należy rozkładać po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
 Niedopuszczalne jest układanie warstwy geosiatki na pęknięciach o nieustabilizowanych krawę-
dziach. 
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geosiatka nie może być mokra, rozkładana na 
mokrej powierzchni lub pozostawiona na noc bez przykrycia warstwą asfaltową. Nie dopuszcza się ruchu 
pojazdów po rozłożonej geosiatce. Wyjątkowo może odbywać się jedynie ruch technologiczny. Wówczas 
pojazdy powinny poruszać się z małą prędkością, bez gwałtownego przyśpieszania, hamowania i skręca-
nia. 

5.8. Układanie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej 
 Warstwę mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca się układać natychmiast po ułożeniu geosiatki. 
Na rozwiniętą geosiatkę należy najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę. W czasie układania 
warstw nawierzchni rozkładarka i pojazdy muszą poruszać się ostrożnie, bez gwałtownej zmiany prędko-
ści i kierunku. Zabrania się gwałtownego przyspieszania lub hamowania na nie przykrytej siatce. Rozło-
żoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST   „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 stoso-

wania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 
2. 
 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej geosiatką powierzchni na-
wierzchni. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

 
1 

Sprawdzenie robót rozbiórkowych na-
wierzchni (ocena wizualna z ew. pomiarem) 

Co 25 m  
w osi i przy krawę-

dziach 

Max. 10 mm rowki  
po frezowaniu 

 
2 

Sprawdzenie oczyszczenia podłoża (Ocena 
wizualna wg p. 5.5 niniejszej SST) 

 
Całe podłoże 

Brak luźnych odprysków  i 
kurzu 

3 Badanie skropienia lepiszczem podłoża (wg 
SST D-04.03.01 ) 

 Całe podłoże Wg SST  

4 Badanie ułożenia geosiatki (ocena wizualna 
wg p. 5.6 niniejszej SST) 

Cała siatka  Wg p. 5.6 

 
 

5 
Badanie warstwy lub warstw nawierzchni 
asfaltowej (wg odpowiedniej SST, np. D-
05.03.05 .) 

 Wg SST,   
D-05.03.05 . 

Wg  SST, .  
D-05.03.05  

 8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera 
Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozy-
tywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża, 
 skropienie lepiszczem podłoża, 
 ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 
 rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża  

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z geosiatką obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót 
 frezowanie na zadaną głębokość istniejącej nawierzchni 
 oczyszczenie wraz z ewentualną naprawą podłoża i jego wyrównanie 
 dostarczenie i przygotowanie do wbudowania geosiatki 
 skropienie podłoża asfaltową emulsją szybkorozpadową 
 wbudowanie pasma siatki  
 odtransportowanie sprzętu z placu budowy 
 przeprowadzenie pomiarów i badań 

10. przepisy związane 

10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)  

10.2. Inne dokumenty 
1.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, IBDiM, Warszawa, 1999 
2.Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych,GDDP - IBDiM, Warszawa, 
2001. 
3.Aprobata Techniczna producenta geokompozytu. 

 


