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D-01.00.00 Roboty przygotowawcze  
 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych  

                                                                                                                        
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych w terenie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST stanowią dokument przetargowy i kontraktowych przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 
 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych 
osi trasy   i punktów wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem 

oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 
metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie 
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 
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1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane 
średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych  
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy  
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. 
wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do                                                                                                                                            
szczegółowego wytyczenia robót.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 
Inspektora nadzoru  o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 
trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru , zastaną wykonane 
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na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują 
na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru . Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i 
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zastaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów 
wysoko ściowych 
 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane 
w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty 
wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym 
obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż 
trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie 
falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego 
konfiguracji. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z 
wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy 
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w 
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Rzędne 
reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego 
rzędnej. 
5.4. Wyznaczenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz 
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 
osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla 
autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety 
punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 
należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami 
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

• wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, 
• wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy 

robót ziemnych) 
• wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w 

przekrojach poprzecznych (tzw. Profilowanie przekrojów poprzecznych) i 
powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między 
palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 
przekrojów poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać 
wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
5.6. Wyznaczenie poło żenia obiektów mostowych 
 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w 
terenie poprzez: 
wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) 
obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. W przypadku 
mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej 
osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie obiektu w planie należy 
określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w 
pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Obmiar 
robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
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 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru . 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. Płatność 
robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie 
robót mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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04.00.00 Podbudowa   

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 
1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót związanych 
z profilowaniemi zagęszczeniem podłoża 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowych wykonaniu robót 
wymienionych  pkt. 1.1 
  
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta (poszerzeń) przeznaczonego do ułożenia 
konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 
Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z 
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku 
pracy maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoża 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w odpowiednich SST  1 pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robótWykonawca powinien przystąpić do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inspektora nadzoru , w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
                                                                                                                                     
5.3. Wykonanie koryta                                                                                                                                          
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru . Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 
co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru . Profilowanie i 
zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, 
czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru , dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej 
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do 
uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do 
profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru . Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg Strefa 

korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 

podłoża 

 
1,00 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 
w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi 
natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Jeżeli wyprofilowane i 
zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu 
podłoża Inspektor nadzoru  oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

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

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

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

7 
Zagęszczenie, 

wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

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

 
6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla 
pozostałych dróg. 
 
 
 
 



 11 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako 
kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  
-20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podło ża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 
koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 

na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-
17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabili zowanego  
mechanicznie  
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy oraz przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót przy przebudowie drogi powiatowej 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub 
żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru 
z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. 
Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni 
narzutowych albo surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
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2.3.2. Właściwo ści kruszywa 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
 
3. SPRZĘT 
 Wymagania dot. sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w 
SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Jeśli dokum. proj. przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami 
przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla 
takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
 
5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, 
zgodnie z zasadami określonymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.6. Utrzymanie podbudowy  
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne”  pkt 6.2. 
 
 



 15 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót 
podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano 
w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
            Zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
          Zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

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

specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo wanego 
mechanicznie  
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 
 SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy  wykonywaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem  dwóch warstw podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o grubości odpowiednio 10 i 21 cm.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie  - jedna  
lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe  - zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych 
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna 
leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
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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. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
 

Wymagania 
Kruszywa 
łamane 

 
 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 
zasadni

cza 
pomocn

icza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
 

od 2 do 
10 

od 2 do 
12 

PN-B-06714-
15 [3] 

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

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

3 Zawartość ziaren nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-
16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

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 

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 

 
50 

 
35 

PN-B-06714-
42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-
18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-
19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m),  
nie więcej niż 

- - 

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 
PN-B-06714-

28 [9] 

11 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

 
 

80 
 

 
 

60 
 

PN-S-
06102[21] 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące 
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do 

zagęszczania.  
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywać 
się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien 
odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-
0301.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
należy sprawdzić wzorem: 

5
85

15 ≤
d

D   (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 
podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,                      
w milimetrach. 
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 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: 

2,1
90

50 ≤
O

d   (2) 

 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w 
milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 
powinna być podawana przez producenta geowłókniny.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu 
 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej SSTateczna 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 Inspektora nadzoru . Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zSSTać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie.  

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
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6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru  w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
 

Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy 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 Inspektorowi 
nadzoru . 
 
6.3.3. Wilgotno ść 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 zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać 
według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz 
na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
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pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
 
6.3.5. Właściwo ści kruszywa  
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwo ść 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 mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem 
albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy 

Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż 

raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 

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

8 

Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

 
- ugięcie sprężyste 

 

 
co najmniej w dwóch 

przekrojach na każde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na 

każde 1000 m 
 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szeroko ść 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. Równo ść podbudowy  
        Nierówności podłużne podbud. należy mierzyć 4m łatą lub planografem, 
zgodnie  BN-68/8931-04 [28].  
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 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

• -  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
• -  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło ża 
        Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 
Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w 
tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 
4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Wymagane cechy podbudowy 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia 

mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

Podbudo
wa 
z 

kruszywa 
o 

wskaźnik
u wnoś nie 
mniejszy

m 
niż,   % 

wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 

niż 40 kN 50 kN 

od 
pierwszeg

o 
obciążeni

a E1 

od 
drugiego 
obciążeni

a E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

 
 
6.5. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grub. do 
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie mat. i powtórne zagęszczenie. 
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6.5.2. Niewłaściwa grubo ść podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z 
decyzją Inspektora nadzoru , 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 no śność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone 
przez Inspektora nadzoru . Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca 
podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego 
wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

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

specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-
12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-
15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

4. PN-B-06714-
16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 
ziaren 

5. PN-B-06714-
17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-
18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-
19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-
26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-
28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-
37 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-B-06714-
39 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

12. PN-B-06714-
42 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane 
i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

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

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

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

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

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-
08 

Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-
02 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
piaskowego 

27. 
BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 
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28. 
BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

29. BN-70/8931-
06 

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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D-05.00.00 Nawierzchnia 
 
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy 
wykonaniu robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem  warstwy ścieralnej, wiążącej z betonu asfaltowego 
0/12mm grubości 5cm oraz warstwy wyrównawczej o zmiennej grubości z betonu 
asfaltowego 0/20mm.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM)  - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 
o określonym składzie i uziarnieniu. 
 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z 
odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony 
sposób, spełniająca określone wymagania. 
 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA)  - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i 
zagęszczona. 
 
1.4.4. Środek adhezyjny  - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia 
adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu 
na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub 
do kruszywa. 
 
1.4.5. Podło że pod warstw ę asfaltow ą - powierzchnia przygotowana do ułożenia 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
1.4.6. Asfalt upłynniony -  asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w pSSTaci zawiesiny 
rozproszonego asfaltu w wodzie. 
 
1.4.8. Próba technologiczna –  wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
1.4.9. Odcinek próbny –  odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 
wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy 
sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR)  – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone 
w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
 
1.4.11. Pozostałe okre ślenia podstawowe -  zgodne z odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-
96170:1965 [6]. Dla kat. ruchu KR-2 należy stosować asfalty drogowe podane w 
tablicy 2. 
 
2.4. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie 
wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej z 
betonu asfaltowego 

Wymagania wobec 
materiałów 

Lp
. 

Rodzaj materiału 
nr normy 

KR 3 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2],  

PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

 
 

kl. I, II1); gat.1, 2 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe wg PN-B-11112:1996 [2] - 
3 Żwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] - 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 

kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] - 

6 

Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 

b) innego pochodzenia 
wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy 

- 
 

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50 

Dla kategorii ruchu KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 
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2.5. Kruszywo  
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane 

w tablicy 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony  Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania 
określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  Należy stosować drogowe kationowe 
emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].  

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu 
zagęszczanego, 

• skrapiarek, 
• walców lekkich, średnich i ciężkich , 
• walców stalowych gładkich , 
• walców ogumionych, 
• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
• samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 
[5]. 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

• cysternach kolejowych, 
• cysternach samochodowych, 
• bębnach blaszanych, 

4.2.3. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
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4.2.4. Kruszywo 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami 
samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na 
rozładunek. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 
godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposażonej w system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  Ogólne zasady wykonania robót podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  Przed przystąpieniem do 
robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru , Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inspektora nadzoru  do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
• doborze składników mieszanki mineralnej, 
• doborze optymalnej ilości asfaltu, 
• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Każda zmiana składników BA/20 w czasie trwania robót, wymaga akceptacji 
Inspektora nadzoru  oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
5.2.1. Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego  Rzędne krzywych granicznych 
uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania 
podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 
 
5.2.2. Warstwa wi ążąca, wyrównawcza i wzmacniaj ąca z betonu asfaltowego
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek 
mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13.  Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 
do 5. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne 
zawartości asfaltu 
 

Rzędne krzywych 
granicznych uziarnienia  

mm 
KR 3 

Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek sit 
#, mm 

0/20 mm 
Przechodzi przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość ziaren > 
2,0 mm 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

87÷100 
77÷100 
66÷90 
56÷81 
50÷75 
45÷67 
36÷55 
25÷41 

(59÷75) 
16÷30 
9÷22 
7÷19 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 

MMA,  % m/m 
4,0÷5,5 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
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Rys. 12.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem KR3 
 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej 

 
Lp
. 

 
Właściwości 

KR 3 
1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa ≥ 16,0 (≥22)3) 

2 

Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 

zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka,  kN 

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  
%(v/v) 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % ≤ 75,0 

6 
Grubość warstwy w cm z MMA o 

uziarnieniu: 
od 0 mm do 20,0 mm 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % 
(v/v) 

od 4,5 do 9,0 

1. oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 
48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 

2. dla warstwy wyrównawczej 
3. specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 

skanalizowanym, itp. 
 
 
Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej. 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu 
cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich 
wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej 
mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, 
powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się 
dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury.  Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna 
działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w 
stosunku do masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, 
to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w 
recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.  
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić wg wskazań producenta. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 
gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej powinna wynosić wg wskazań producenta asfaltu. 
 
5.4. Przygotowanie podło ża 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych 
w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Podłoże pod warstwę Lp. Drogi i place 
wiążącą i wzmacniającą 

1 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

15 

  
W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże 
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed 
rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości 
asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano 
 w tablicy 8. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń 
powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru . 
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Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfalt. lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego,    

kg/m2 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia 
tłuczniowa 

od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
5.5. Połączenie mi ędzywarstwowe 
 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego 
połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfalt. lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 

Lp. Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 
Asfaltowa warstwa 
wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia 
wynosi co najmniej: 

• 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
• 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
• 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.6. Warunki przyst ąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy 
temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 
8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru  (V > 16 m/s). 
5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może zostać rozpoczęta na 
wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody prze Inspektora nadzoru . Bez 
zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
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Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. 
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki. Układanie mieszanki 
może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z wyposażeniem w 
mechaniczny układ sterowania grubością układanej warstwy. I utrzymywaniem 
niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. Temperatura minimalna nie powinna 
być niższa niż minimalna. Zagęszczanie mieszankipowinno odbywać się 
bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niż 130o C. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 
przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie 
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze 
powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru  do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfa ltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu 
ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań 
innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie wła ściwo ści asfaltu 
 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia 
asfaltu. 
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6.3.4. Badanie wła ściwo ści wypełniacza 
 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i 
wilgotność wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 
Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 

Mg 
2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 
Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10] 

 
6.3.5. Badanie wła ściwo ści kruszywa 
 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mine ralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na 
otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie 
laboratoryjnej  i SST. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru 
± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie 
wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. Właściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną., 
 
6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego 
 



 36 

6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni 
z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 
 
Tablica 12 .Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z bet. 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna 
warstwy 

każdy pas ruchu planografem lub łatą 
co 10 m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 1 
km 

5 
Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi 

według 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni 
do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni 
do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

 
6.4.2. Szeroko ść warstwy 
 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej 
położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na 
niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3. Równo ść warstwy 
 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone 
wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniają

ca 
1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe 
        Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±1 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 
z tolerancją 5 cm. 
 
6.4.7. Grubo ść warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 
10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której 
tolerancja 
 wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 
5 mm. 
 
6.4.8. Złącza podłu żne i poprzeczne 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.4.9. Kraw ędź, obramowanie warstwy 
 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni 
powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników 
powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia   
 
6.4.10. Wygl ąd warstwy 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrze ń w warstwie 
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 
wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z 
betonu asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
• dostarczenie materiałów, 
• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
• skropienie międzywarstwowe, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE              
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 
4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 
10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
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D-05-03-26a  Zabezpieczenie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej 
                      przed sp ękaniem odbitym 
1. Wstęp 
1.1 Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej OST SA wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
związanych z wykonaniem zabezpieczenia geosiatką nawierzchni asfaltowych przed 
spękaniami odbitymi. 
 
2. Materiały  
2.1 Geosiatka  
      Geosiatka powinna mieć właściwości zgodnie z SST oraz aprobatą techniczną  
      IBDM 
2.2 Lepiszcza do przyklejenia geosiatki.  
      Do przyklejenia geosiatki należy stosować kationową emulsję asfaltową  
      modyfikowaną K1-70MP. Do uszczelnienia pęknięć i szczelin nawierzchni  
      stosować zalewę asfaltową na gorąco. 
 
3. Wybór technologii 
Przy zabezpieczaniu geosiatkami nawierzchni asfaltowych przed spękaniami 
odbitymi należy : 
a. Jeśli nawierzchnia drogi jest nie spękana lub średnio spękana ( index spękań < 3,  
    wg klasyfikacji podanej w Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni  
    Podatnych i Półsztywnych GDDP-IBDM, 2001 ), to należy stosować siatkę 
    przeciwspękaniową w postaci pasm o szerokości 1,5-3,0 m, pokrywając nimi 
    pojedyncze pęknięcia ( po ~ 0,75 m po każdej stronie pęknięcia ). 
b. Jeżeli nawierzchnia drogi jest bardzo spękana ( index spękań > 3 ), to należy  
     stosować siatkę na całej powierzchni jezdni po uprzednim uzgodnieniu 
      z inwestorem 
Zabezpieczenie siatką nawierzchni polega na ułożeniu siatki na całej powierzchni 
jezdni lub wybranych jej częściach. 
. 
4. Wykonanie robót 
a. Skropienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszankami  
    mineralno-asfaltowymi – warstwa profilowa ( wg wymagań OST D-04.08.01 ) 
b. Ułożenie geosiatki, przy czym szerokość poprzecznego zakładu w kierunku 
    rozkładania geosiatki powinna wynosić 0,20 m, szerokość zakładu podłużnego  
    powinna wynosić minimum 0,15 m 
Na rozwiniętą geosiatkę należy najechać tyłem od czoła i rozkładać mieszankę 
zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiednich OST ( D-05-03-05 ). 
Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem. 
Połączenie pomiędzy siatką a podłożem i nową warstwą asfaltową, należy zapewnić 
poprzez skropienie podłoża, kationowa emulsją asfaltową modyfikowaną 
elastomerem SBS. 
Minimalna łączna grubość warstw asfaltowych na siatce powinna wynosić 4 cm.  
 
5. Odbiór robót 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają : 
a. Wypełnienie spękań w istniejącej nawierzchni i równość podłoża 
b. Skropienie lepiszczem 
c. Rozłożenie geosiatki bez fałd z przymocowaniem do podłoża i wycięciem otworów 
    na studzienki  
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