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Spis kodów CPV dla robót budowlanych 
 

Kod CPV 

Grupa Klasa Kategoria 

Opis  

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii 
lądowej i wodnej 

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 
magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów 
budowlanych związanych z transportem 

 45220000-5  Roboty inŜynieryjne i budowlane 

  45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i 
kolei podziemnej 

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

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu 

 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niŜ dachowe 

45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

 45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
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SPIS TREŚCI 
 
DM-00.00.00. Wymagania ogólne 4 

D.01.03.07. Regulacja pionowa studzienek i urządzeń podziemnych 15 
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D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 8S lub AC 11S 
dla ruchu KR1-2 

58 
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DM - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:  
Modernizacja drogi transportu rolnego Brusy-Wybudowanie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmują wymaganie ogólne, wspólne dla 
robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 
związanych z realizacja zadania. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt 
mostowy, korpus ziemny, węzeł) 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz ze wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów 
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.8. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.9. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót. 
1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń 
od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi. 
1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.14. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnia do głębokości przemarzania. 
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1.4.15. PodłoŜe ulepszone - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnia, 
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.18. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.19. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.20. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębna całość 
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budowa, 
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.31. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część terenu budowy. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje początku 
i końca trasy i dwa egzemplarze SST. 
 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacja i SST 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach załączonych do umowy, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru lub  Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
Dane określone w elementach dokumentacji i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i 
wpłynie to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia i 
Odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. KaŜda zmiana w 
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 



6 

 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę umowna. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na os przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
1.5.12. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni, 
musza być spełnione następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 7 dni przed uŜyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan 
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZET 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
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zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na os i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w SST, a takŜe w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badan materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestie. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inspektora Nadzoru, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜona jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub 
wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badan 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania/pozyskiwania, a 
Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę 
poprzez miedzy innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badan kontrolnych jak i wyników badan dostarczonych prze 
Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od 
Wykonawcy, na swój koszt. jeŜeli wyniki tych badan wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z SST. MoŜe równieŜ zlecić sam lub poprzez Wykonawcę, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan niezaleŜnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Wyrób budowlany stosowany do wykonywania robót powinien spełniać wymagania podstawowe i 
posiadać właściwości uŜytkowe zgodne z przeznaczeniem. 
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Dopuszcza się do stosowania: 
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2. Wyroby które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski 
- w zgodzie z istniejącą Polska Norma a producent załączył deklaracje zgodności z ta norma, 
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej róŜnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskana 
aprobata techniczna, a producent załączył deklaracje zgodności z ta aprobata, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, 
a producent załączył odpowiednia informacje o wyrobie; 
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 
producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta aprobata; 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej; 
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o zgodności wyrobu z 
ta dokumentacja oraz z przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 
zgodności, nie moŜe być modyfikowany bez utraty waŜności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji naleŜy uzyskać aprobatę techniczna dla takiego 
wyrobu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
(1) Księga obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiarów. 
 (2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) zgłoszenie rozpoczęcia robót, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do KsiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 



12 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.3.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potraceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
2. recepty i ustalenia technologiczne, 
3. ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
6. opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu zgodnie ze specyfikacja 
nr D-10.09.01, 
8. z wykonania robót towarzyszących Protokoły Odbioru i Przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
uproszczonej dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednia wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D- 00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej 
specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowana i 
drenaŜu, 
(f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowana pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 
2010 r., poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami). 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 
19 z 2007r. poz. 115 wraz z późniejszymi zmianami). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 wraz z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z 
późniejszymi zmianami). 
6. Zarządzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r. w 
sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
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D-01.03.07. REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK I URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH 

 

1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zadania 

Modernizacja drogi transportu rolnego Brusy-Wybudowanie 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych regulacją wysokościową studzienek i urządzeń podziemnych. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z konieczną 
regulacją wysokościową urządzeń podziemnych w związku z realizacją drogowych robót 
budowlanych i obejmują: 

- regulację pionową studzienek wpustów deszczowych - regulację pionową studzienek rewizyjnych  

- regulację pionową zaworów wodociągowych  

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 

Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, 
roboty ziemne. 

Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

 

1.6. Określenia podstawowe 

1.6.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

 

1.6.3. Kanały 

1.6.3.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.6.3.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

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

1.6.4. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 



16 

 

1.6.4.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.6.4.2. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.6.4.3 Studzienka wpustowa (ściekowa) - spełnia tę samą funkcję co studnia rewizyjna, lecz 
dodatkowo zbiera wodę z powierzchni nawierzchni. W odróŜnieniu od typowej studni rewizyjnej nie 
ma Ŝeliwnego włazu w formie pokrywy, lecz właz z rusztami, pozwala to na bezpośredni odbiór wód 
opadowych. 

1.6.4.4. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.5. Elementy studzienek i komór 

1.4.5.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.6.5.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.6.5.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.6.5.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.6.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków 

1.6.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 
komory roboczej. 

1.6.5.7. Studzienka teletechniczna – urządzenie słuŜące do eksploatacji sieci teletechnicznych. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

Studzienki rewizyjne i wpusty uliczne 

Materiały: 

• cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 
• piasek do nawierzchni drogowych, 
• deski iglaste obrzynane, 
• gwoździe budowlane, 
• woda, 
• beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworów), 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w pkt. 1.1. powinien wykazać się 

moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- betoniarka 

- samochód skrzyniowy 

- samochód dostawczy 

- sprzęt do zagęszczania gruntu, 

- wciągarek mechanicznych, 

- piła mechaniczna do cięcia asfaltu i betonu 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

Materiały niezbędne do wykonania regulacji studzienek wpustów deszczowych i studzienek 

rewizyjnych mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

 

 

4.3. Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

4.7. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Regulacja urządzeń podziemnych  

Poziom urządzeń podziemnych w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast 

w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm 

ponad poziomem terenu. 

 

5.2.1. Zakres prac 

Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek rewizyjnych i wpustowych 

obejmuje: 

1. demontaŜ włazów Ŝeliwnych, 

2. ustalenie rzędnej wysokościowej włazów/krat studzienki, 

3. wykonanie wylewki betonowej4. montaŜ włazów studni rewizyjnych do poziomu projektowanej 
nawierzchni, a studni krat wpustowych do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

 

5.3.3 Roboty ziemne 

Ogólne zasady prowadzenia robót ziemnych podano w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne". 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 

- prawidłowości wykonania poszczególnych czynności, 

- oczyszczeniu studzienek, 

- prawidłowości osadzenia wpustów Ŝeliwnych – 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej 

- badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych przeprowadza się dla wykonania 
deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy. 

- sprawdzenie wykonania deskowania naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego regulowanego urządzenia , 
polega ono na sprawdzeniu szczelności, wymiarów oraz zgodności z wymogami wysokościowymi 
regulowanej przykrywy. 

- sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokościowym, oraz na sprawdzeniu 
stabilności (pokrywa nie moŜe ulegać drganiom podczas najeŜdŜania kół samochodu). Rzędne 
przekryć powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z kruszywa 
mineralnego lub betonu, 

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania prefabrykowanych, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
studzienek teletechnicznych, skrzynek zasuw gazowych i wodociągowych 

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

6.2.3.1. Regulacja urządzeń podziemnych  

Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych studzienek, oraz jakość wykonanych 
elementów dystansowych . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową dla regulacji studzienek, kratek ściekowych/wpustowych jest - szt. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 

uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1 Regulacja urządzeń podziemnych  

Odbiór robót zanikających obejmuje: 

a) regulacja studzienek wpustów deszczowych i studzienek rewizyjnych: 

- jakość wbudowanych elementów  

b) regulacja skrzynek zaworów gazowych i wodociągowych  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Podstawą płatności są wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej z dokumentacją projektową, ST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

Cena obejmuje: 

Płatność za 1 [szt.] będzie przyjęta na podstawie obmiaru. Cena jednostkowa wykonanej 

regulacji obejmuje: 

- oznakowanie robót 

- zdjęcie przykrycia, 

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokół urządzenia, 

- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik, 

- wykonanie deskowania, 

- wytworzenie mieszanki betonowej 

- ułoŜenie i zagęszczenie betonu oraz pielęgnacja, 

- rozebranie deskowania, 

- przygotowanie zaprawy cementowej, 

- zamontowanie elementów studni, kratek ściekowych, zaworów, do rzędnych projektowanej 
nawierzchni 
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- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej, 

- wywóz gruzu, oczyszczenie miejsca robót 

- inne roboty związane z regulacją wysokościową włazów urządzeń podziemnych 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

2.PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania 

3.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka 

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

5.PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

6.PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary 

7.PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

8.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

9.PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

10.PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

11 .PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 

12.PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 

13.PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

14.PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 

15.PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 

16.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

17.BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny  

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe „Wipro” 

19.BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 

20.BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 

 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
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22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) 
Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 
(październik 1983) KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, 

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone 
do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. 
Warszawy - sierpień 1984 r. 
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D-04.03.01.  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

1.  WSTĘP  
1.1 Nazwa zadania 

Modernizacja drogi transportu rolnego Brusy-Wybudowanie 
 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem emulsją asfaltową warstw nawierzchni. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje techniczne (ST) stanowią podstawę do oczyszczenia i wykonania skropienia emulsją 
następujących warstw nawierzchni: 

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
• istniejąca jezdnia 
• podbudowa z betonu asfaltowego, 
 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 

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

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

 

 

1.6 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
Do wykonania skropienia stosuje się następujące emulsje kationowe, zgodnie z normą PN-EN 13808 
„Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz 
wymaganiami technicznymi „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje 
asfaltowe”: 
• emulsja C 60 B3 ZM, 
• emulsja C 60 B4 ZM. 
Czas składowania emulsji nie powinien przekraczać dwóch tygodni. Emulsję naleŜy składować w 

temperaturze powyŜej 3°C. 

 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 punkt 3. 
 

3.1. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni naleŜy stosować szczotki mechaniczne, spręŜarki, 
samochodowe beczki z wodą wyposaŜone w pompy ciśnieniowe, szczotki ręczne oraz inny sprzęt 
zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.  

 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy stosować skrapiarki wyposaŜone w urządzenia pomiarowe 
pozwalające na kontrolę i regulację temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
prędkości jazdy skrapiarki oraz ilości rozkładanego lepiszcza. Zbiornik na lepiszcze powinien być 

izolowany termicznie. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% w 
stosunku do ilości załoŜonej, od 0,2 l/m2 do 2,0 l/m2. Dodatkowo skrapiarka powinna być 
wyposaŜona w lancę do ręcznego sprysku emulsji. 

 

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
4.  

Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Cysterny, pojemniki i 
zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 
Rodzaj środka transportu i odległość powinny być uzgodnione z producentem emulsji. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 5. 
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5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy 
uŜywać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, naleŜy 
usunąć ręcznie przy uŜyciu odpowiedniego sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed 
skropieniem, nawierzchnię moŜna oczyścić spręŜonym powietrzem. 

 

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie moŜna rozpocząć po 
akceptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, 
wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz 
uzyska akceptację Inspektora Nadzoru. 

Skropienie naleŜy wykonać równomiernie, w miejscach trudno dostępnych oraz przy nieregularnym 
ukształtowaniu drogi w planie dopuszcza się ręczne spryskiwanie przy uŜyciu lancy. Wykonane 
skropienie nawierzchni naleŜy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i 
odparowania wody. Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi : 

• dla warstwy gruntującej z emulsji C 60 B4 ZM – 24 godziny, 
• dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM – od 4 do 8 godzin. 
Do czasu układania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropioną 
powierzchnię, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany (samochody dowoŜące materiał 
niezbędny do wykonania następnej warstwy). 

W zaleŜności od rodzaju spryskiwanej warstwy naleŜy stosować odpowiedni typ emulsji w ilościach 
podanych w tablicy 1. 

Tabela 2. Rodzaje emulsji i ilości (kg/m2) asfaltu po odparowaniu wody z emulsji. 

Warstwa, na którą emulsja jest nanoszona Emulsja C 60 B4 ZM Emulsja C 60 B3 ZM 

Podbudowa z kruszywa łamanego, 
stabilizowanego mechanicznie  

0,5 - 0,7  

Podbudowa z mieszanki cementowo-
emulsyjnej 

0,3 – 0,6  

Podbudowa z betonu asfaltowego  0,3-0,5 

Istniejąca jezdnia  0,1-0,3 

 

5.3.  Warunki atmosferyczne prowadzenia robót 

Wykonywanie skropienia powinno odbywać się gdy podłoŜe jest suche i wolne od stojącej wody lub 

lodu. Minimalna temperatura powietrza powinna być wyŜsza od +5°C. Zabrania się wykonywania 

skropienia w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (ν > 35 km/godz). Prowadzenie robót w 
okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inspektora Nadzoru 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6. 
 

6.2.  Sprawdzenie jakości lepiszcza 

Ocena jakości lepiszcza uŜytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni powinna 
być oparta na wystawionych przez producenta świadectwach zgodności z  
PN-EN 12591:2002. W przypadku braku świadectwa zgodności, Wykonawca powinien przedstawić 
własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla kaŜdej dostawy emulsji asfaltowej 
barwę, jednorodność, lepkość oraz indeks rozpadu. 

 

6.3.  Sprawdzenie oczyszczenia 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania. 

 

6.4. Sprawdzenie jednorodności skropienia 

Jednorodność skropienia naleŜy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się 
przeprowadzić w oparciu o pomiar ilości asfaltu pozostającego po rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody przypadający na jednostkę powierzchni. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7. 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej i skropionej 
odpowiednim rodzajem emulsji asfaltowej. 

 

8.  ODBIÓR WARSTWY 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru warstwy podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 8. 

Wykonane odcinki warstwy są zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru na podstawie oceny 
wizualnej, wyników badań laboratoryjnych i ewentualnie innych szczegółowych poleceń Inspektora 
Nadzoru. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 

Cena 1 m2 oczyszczenia i skropienia warstwy obejmuje: 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• dostawę materiałów, 
• oczyszczenie podłoŜa, 
• wykonanie skropienia emulsją warstw konstrukcyjnych (połączenia międzywarstwowego), 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych oraz geodezyjnych, 
• inne niezbędne prace związane bezpośrednio z oczyszczeniem warstwy oraz wykonaniem 

skropienia emulsją warstw konstrukcyjnych. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych. 

2. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych”  

3. Wymagania techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 
Emulsje asfaltowe”: 
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO     
MECHANICZNIE 
 

1. WSTĘP  

1.1 Nazwa zadania 

Modernizacja drogi transportu rolnego Brusy-Wybudowanie 
 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru warstwy wyrównania i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowią podstawę do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru 
warstwy wyrównania i podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. 

 
1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 

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

Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei, wyrównania terenu. 

Kategoria robót: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.6 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 1.4.  

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.  
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2.1.  Materiały  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego, lub kruszywo 
naturalne kruszone uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków o średnicy 
większej niŜ 63 mm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni i otoczaków powinno zawierać co 
najmniej  80 % ziarn łamanych we frakcji powyŜej 4 mm. Za ziarno łamane naleŜy uznać ziarno o 
wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Nie dopuszcza się stosowania kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych, ze względu na ich tendencje 
do utraty swych właściwości po dłuŜszym czasie eksploatacji, co nie gwarantuje wymaganej trwałości 
nawierzchni. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa uziarnienie powinna 
leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.  

Właściwości kruszyw powinny być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. 
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” oraz tablicą 2. 

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej  

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne 

31,5 100 

16 70 ÷ 93 

8 50 ÷ 75 

4 36 ÷ 58 

2 26 ÷ 42 

1 19 ÷ 32 

0,5 13 ÷ 24 

0,25 8 ÷ 15 

0,075 3÷ 10 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa 

lp. Właściwości Kruszywo 
łamane 

Badanie według 
normy 

1 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niŜ 5 PN-B-06714-15 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niŜ 35 PN-B-06714-16 
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3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niŜ 3 PN-B-06714-18 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamraŜania, %, nie więcej niŜ 

5 PN-B-06714-19 

5 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %, nie 
więcej niŜ 

1 PN-B-06714-26 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 
niŜ 

0,2 PN-B-06714-12 

7 Zawartość siarki w przeliczeniu na SO3, % 

 nie więcej niŜ 

1 PN-B-06714-28 

8 Ścieralność w bębnie Los Angeles, %, nie więcej 
niŜ: 

• po pełnej liczbie obrotów 
• ścieralność po 1/5 pełnej liczby obrotów w 

stosunku do pełniej liczby obrotów 
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PN-B-06714-42 

9 Wskaźnik nośności CBR, mieszanki kruszywa 
 przy Is ≥ 1,00,  %, nie mniejszy niŜ 

80 PN-S-06102:1997 

(załącznik A) 

10 Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu 
wg Proctora metodą I lub II, % 

30 ÷ 70 BN-64/8931-01 

11 Zawartość ziarn łamanych, powyŜej 4 mm 
(dotyczy tylko kruszyw naturalnych 
kruszonych), nie mniej niŜ  

80 % PN-78/B-06714/16 

 

Do wykonania podbudowy naleŜy stosować wodę studzienną lub wodociągową bez specjalnych 
badań. W innych przypadkach woda powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250 ”Woda do 
betonów i zapraw”. 

 

2.2. Źródła poboru materiałów  

Źródła poboru kruszywa i wody muszą być zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed 
rozpoczęciem dostaw. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki materiałów, wyniki badań 
laboratoryjnych i deklarację zgodności z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inspektora 
Nadzoru. 
Zmiana źródeł poboru materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 
 

2.3. Składowanie materiałów 

Sposób składowania materiałów powinien je zabezpieczać przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem 
z innymi asortymentami kruszyw. Warunki składowania, lokalizacja i parametry składowiska powinny 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Objętość składowisk powinna zapewniać moŜliwość zgromadzenia materiałów w ilościach 
zabezpieczających ciągłość produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca 
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uwzględni czas niezbędny na badanie materiałów z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagować 
na wzrost wilgotności kruszyw po okresie opadów. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
punkt 3.  

 

3.1  Sprzęt rozkładający  

Warstwa podbudowy moŜe być rozkładana rozściełaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z 
elektronicznym sterowaniem grubością układanej warstwy. 
 
W miejscach trudnodostępnych, o skomplikowanym ukształtowaniu spadków dopuszcza się uŜycie 
równiarki i ręczne układanie. 

 

3.2.  Sprzęt zagęszczający 

Podstawowym typem walca stosowanym do zagęszczenia podbudowy powinien być walec wibracyjny 
o statycznym cięŜarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda – około 2 mm, 
częstotliwość wibracji – około 30 Hz. Ponadto stosowane mogą być walce ogumione o cięŜarze do 20 
ton oraz wibracyjne zagęszczarki płytowe do miejsc trudnodostępnych. 

 

3.3.  Pozostały sprzęt  
Na budowie powinna być dostępna cysterna na wodę o pojemności co najmniej 5 m3, z ciśnieniowym 
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podłoŜa i podbudowy. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” punkt 4.  

Mieszankę moŜna transportować dowolnymi środkami transportowymi. Transport mieszanki powinien 
się odbywać w sposób przeciwdziałający jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i 
zawilgoceniu. 

NaleŜy zwrócić uwagę na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy załadunku i rozładunku mieszanki 
na środki transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 5.  
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5.1.  Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa kruszywo 
stabilizowane cementem według ST D-04.05.01. lub z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie wg ST D-04.04.01. 

 

5.2. Mieszanka  

Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotuje recepturę na wytwarzanie mieszanki 
kruszywa. Receptura obejmować będzie ustalenie zawartości poszczególnych składników w 
mieszance, pochodzenie kruszyw, uziarnienie mieszanki, maksymalną gęstość pozorną szkieletu oraz 
wilgotność optymalną. W projekcie recepty powinny być podane krzywe kalibracji objętościowych 
lub wagowych urządzeń dozujących kruszywo i wodę oraz bieŜące ustawienia na wytwórni. W 
przypadku stosowania mieszarki o działaniu cyklicznym, naleŜy podać takŜe ilości materiału 
potrzebne na jeden zarób.  

Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi 
według punktu 2.1. Sporządzona receptura musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.  

W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spełniać wymagania podane w tablicy 1 i 2. 
 
5.3. Warunki wykonania warstwy 

5.3.1.  Warunki atmosferyczne 

Wbudowanie mieszanki powinno odbywać się gdy podłoŜe jest wolne od stojącej wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna być wyŜsza od 0°C. Zabrania się układania mieszanki w 
czasie opadów atmosferycznych. 

5.3.2.  Przygotowanie geodezyjne 

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadków poprzecznych i lokalizacji w planie, układanie 
warstwy powinno się odbywać w odniesieniu do systemów laserowych lub systemu linek 
prowadzących biegnących po obu stronach osi podłuŜnej warstwy (i być moŜe w osi) ze szpilkami 
wysokościowymi rozbitymi co najmniej co 15 m.  

5.3.3. Układanie mieszanki 
Układanie mieszanki kruszyw powinno odbywać się na pełną grubość 20 cm po zagęszczeniu. Nie 
dopuszcza się układania kruszywa łamanego w 2 warstwach. Operacja układania powinna odbywać 
się w sposób ciągły, bez postojów układarki.  

Mieszanka kruszyw powinna być układana układarką lub skrzynią najlepiej na pełną szerokość 
warstwy. Ze względu na duŜą szerokość modernizowanej drogi dwie układarki mogą pracować jedna 
za drugą. W takim przypadku szczególnej staranności wymaga prawidłowe zagęszczenie i nadanie 
jednakowego wyglądu mieszance w obrębie roboczego połączenia (szwu) podłuŜnego. Wyjątkowo, w 
miejscach trudnodostępnych, dopuszcza się moŜliwość ręcznego układania mieszanki lub układania z 
uŜyciem równiarki . 

W czasie profilowania naleŜy wyrównać wszystkie lokalne nierówności. Kruszywo w miejscach, w 
których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczaniem zastąpione materiałem o 
odpowiednich właściwościach.  
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5.3.4 Zagęszczenie mieszanki mineralnej 

Natychmiast po sprawdzeniu, Ŝe ułoŜona warstwa nie wykazuje usterek, naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. Zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z zatwierdzonym schematem wałowania 
oraz praktycznymi zasadami jak: 

• walce powinny dochodzić jak najbliŜej układarki, 
• pierwsze przejścia walców wibracyjnych powinno być statyczne. Wynika to z faktu, Ŝe tak gruba 

warstwa mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zagęszczona przez deskę układarki. 
• zagęszczanie naleŜy rozpoczynać od połączeń (szwów) i od niŜszej krawędzi , 
• manewry zmiany ruchu walców powinny się odbywać na zagęszczonej warstwie, 
Nie zezwala się na pozostawienie nie zagęszczonej warstwy do następnego dnia.  

Sprzęt i metoda zagęszczenia powinny zapewnić jednorodne i wymagane zagęszczenie warstwy w 
całym jej przekroju. Wymagania odnośnie nośności i zagęszczenia podano w tablicy 5. 

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane 
przez spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m2, na głębokość co najmniej 10 
cm i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. 

 

5.3.5.  Połączenia (szwy, spoiny) robocze 

Zagęszczenie i połączenie mieszanki w rejonie szwu powinno spełniać wymagania jak dla pozostałej 
powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 6.  

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi Nadzoru, według zasad określonych w OST 
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” punkt 6.2, w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punkcie 2 niniejszej ST. 

Badania te naleŜy powtórzyć po kaŜdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy wątpliwa jest jakość 
dostarczonego materiału oraz na wniosek Inspektora Nadzoru. Dla kaŜdej dostawy kruszyw naleŜy 
wykonać badanie składu granulometrycznego.  

 

6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań prowadzonych w czasie robót powinna być zgodna z podaną w tablicy 3.  
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Tablica 3. Minimalna częstotliwość badań w czasie wykonywania warstwy wyrównawczej i 
podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchni 
podbudowy przypadająca 
na jedno badanie  

1 Uziarnienie kruszywa 

2 Wilgotność kruszywa 

3 Zagęszczenie warstwy 

  

 

2 

 

600 m2 

4 Grubość warstwy 3 400 m2 

5 Właściwości kruszyw według tablicy 2 - dla kaŜdej partii kruszywa 

i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

6 Zawartość ziarn łamanych 1 dla kaŜdej partii kruszywa 

i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
 
Wilgotność kruszywa podczas badania nośności powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją -2 %, +1 %. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać co 600 m2 wykonanej warstwy i nie rzadziej niŜ w 2 
punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej. Zagęszczenie ulepszonego podłoŜa naleŜy sprawdzać 
metodą obciąŜeń płytowych stosując płytę o średnicy 300 mm. NaleŜy wykonać 1 badanie na 600 m2. 
Kontrolę zagęszczenia podbudowy naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych wg BN-64/8931-
02, stosując płytę o średnicy 300 mm. Modułu naleŜy obliczać w zakresie obciąŜeń jednostkowych 
0,25 – 0,35 MPa, doprowadzając obciąŜenie końcowe do 0,55 Mpa. W obliczaniach modułu naleŜy 
zastosować w wzorze dodatkowo mnoŜnik ¾. 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć poprzez odkopanie podbudowy na całą jej grubość (najlepiej w 
miejscu badania wskaźnika zagęszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubość warstwy nie 
moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ ±2 cm.  

 

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy wyrównawczej i podbudowy 
Częstotliwość i zakres wykonanej podbudowy powinna być zgodna z tablicą 4. 
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Tablica 4. Częstotliwość badań wykonanej warstwy wyrównawczej i podbudowy 

 

lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

Dopuszczalne  

tolerancje 

1 Szerokość podbudowy +10 cm, -5 cm 

2 Równość poprzeczna 10 mm 

3 Spadki poprzeczne 

 

co 100 m 

±0,5% 

4 Równość podłuŜna co 20 m łatą  10 mm 

5 Rzędne wysokościowe +0 cm, -2 cm 

6 Ukształtowanie osi w planie 

co 100 m 

±5 cm 

 

Nośność podbudowy naleŜy badać poprzez określenie ugięcia spręŜystego pod kołem lub przy 
pomocy badania modułu odkształcenia. Częstotliwość badań oraz wymagania podano w tablicy 5.  

Tablica 5. Wymagania dotyczące nośności podbudowy 

lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

Wymaganie 

1 Minimalne ugięcie pod kołem 
o obciąŜeniu 50 kN 

Nie rzadziej niŜ co 50 m mniej niŜ 1,40 mm 

2 Moduł odkształcenia: 

• E1 - pierwotny 
• E2 - wtórny 

 

Nie rzadziej niŜ co 600 m2 

 

minimum 80 MPa 

minimum 140 MPa 

3 Wskaźnik modułów (E2/E1) Nie rzadziej niŜ co 600 m2 ≤ 2.2 

 

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Odcinki nie spełniające wymagań punktu 6, Wykonawca naprawi na swój koszt według metody i w 
terminie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 
7.  

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 
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8.  ODBIÓR WARSTWY 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały pozytywne 
wyniki.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9.  

Płaci się za 1 m2 wykonanej jednowarstwowo i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie według ceny jednostkowej.  

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• oznakowanie miejsca robót, 
• sprawdzenie podłoŜa, 
• przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie recepty składu mieszanki, 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
• inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wykonaniem podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B/11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

2. PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

3. PN-../B-06714/ 00÷48 Kruszywa mineralne. Badania  

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

5. BN-64/8931-02  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 
obciąŜenie płytą. 

6. OST D-04.04.00-04.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego 

7. PN-S-0220  Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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D-05.03.05.a  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄśĄCA  
                       AC 11W DLA RUCHU KR-1-2 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:  
Modernizacja drogi transportu rolnego Brusy-Wybudowanie 
. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 
1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą mieszanki mineralno-asfaltowej na 
warstwę wiąŜącą wg PN-EN 13108 –1 „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton asfaltowy”. Wybrane kategorie wymagań dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 
warunki ich produkcji zalecono do stosowania zarządzeniem GDDKiA jako „Nawierzchnie asfaltowe 
na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne”. 
W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymagań wg PN-EN 13043: 2004 „Kruszywa do mieszanek 
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowania zarządzeniem GDDKiA jako 
„Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
WT-1 2010. Wymagania Techniczne”. 
Zakres robót określony w dokumentacji projektowej obejmuje warstwę wiąŜącą z  z betonu 
asfaltowego AC 11W dla ruchu KR-1-2 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania 
i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 
1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który moŜe 
składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. 
1.4.3. Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni układany w jednej operacji. 
1.4.4. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który moŜe być ułoŜony w jednej lub 
kilku warstwach. 
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróŜniające te mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 
kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 
1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinująca się. 
1.4.8. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy podbudowy, w której 
wymiar kruszywa D jest mniejszy niŜ 16 mm. Mieszanka gruboziarnista – mieszanka mineralno-
asfaltowa do warstwy podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy niŜ 16 mm. 
1.4.9. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
1.4.10. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 
1.4.11. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D X 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.12. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D X 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 20 
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1.4.13. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.14. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.15. Wejściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, krzywa 
uziarnienia i procentowa zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej 
(zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki). 
1.4.16. Wyjściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, 
uśrednione wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie 
(zazwyczaj wynik walidacji produkcji). 
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
AC W – beton asfaltowy do warstwy wyrównawczej, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
NaleŜy stosować asfalt wg PN-EN 12591. Rodzaj stosowanego lepiszcza asfaltowego podano w 
tablicy 1. 
Oprócz lepiszcza wymienionego w tablicy 1 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 
Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza: asfalt drogowy 
KR-1-2 AC 11 W 50/70 

 
Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w PN-EN 12591 zawarte w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagane właściwości według PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rodzaju 50/70 
stosowanego do warstwy wyrównawczej i wiąŜącej z betonu asfaltowego. 
Lp. Właściwości Asfalt 

50/70 
Badania wg 

1. Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426 
2. Temperatura mięknienia, 0C 46-54 PN-EN-1427 
3. Temperatura zapłonu nie mniej niŜ, 0C 230 PN-EN-22592 
4. Rozpuszczalność,  nie mniej niŜ, %  m/m 99 PN-EN-12592 
5 

- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost)  
nie więcej niŜ %  m/m 

0,5 PN-EN-12607-1 

- pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niŜ   % 50 PN-EN-1426 

 

- temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niŜ   ºC 48 PN-EN-1427 
6. Zawartość parafiny nie więcej niŜ, % 2,2 PN-EN-12606-1 
7. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej niŜ, ºC 9 PN-EN-1427 
8. Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, ºC -8 PN-EN-12593 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancja ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
 
2.3. Kruszywo 
Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i 
WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo grube, kruszywo o ciągłym uziarnieniu, kruszywo 
drobne i wypełniacz. 
W tablicach zamieszczonych poniŜej Zamawiający przeniósł treść tablic do tekstu SST. 
Tablica 3.1 Wymagane właściwości kruszywa grubego do wyrównania z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. – 
załącznik  

Wymagania  Właściwości kruszywa grubego 

KR1 – KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niŜ według 
kategorii: 

G20/17,5 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

ƒ2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 
933-4; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

FI35  lub SI35 

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

CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 
1097-2, rozdział 5; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

LA35 

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 WA24 Deklarowana 

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

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

F2 

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

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według 
PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporność 
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Rozpad Ŝelazowy ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z ŜuŜla stalowniczego według PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

V3,5 

 
Tablica 3.2 Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8 mm do wyrównania z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 

Wymagania Właściwości kruszywa drobnego 

KR1 – KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niŜ według 
kategorii: 

GTCNR 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

ƒ10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 
8, określony na frakcji 0/2, kategoria nie niŜsza niŜ: 

ECSDeklarowana 

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 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

 
Tablica 3.2a Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 
mm do wyrównania z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 

Wymagania Właściwości kruszywa drobnego 

KR1 – KR2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niŜ według 
kategorii: 

GTCNR 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

ƒ16 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 
8, określony na frakcji 0/2, kategoria nie niŜsza niŜ: 

ECSDeklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
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Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

 
 
Tablica 3.3. Wymagane właściwości wypełniacza do wyrównania z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana 
Właściwości wypełniacza Wymagania 

Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24  
PN-EN 933-10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyŜsza niŜ: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

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

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-21, 
kategoria nie niŜsza niŜ: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana, Ka 10 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednia przyczepność (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 
pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda A 
(obracanej butelki) po 6 godzinach, stosując kruszywo 8/11jako podstawowe wynosiła co najmniej 
80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
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Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów 
lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczającymi, 
naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsje asfaltowa według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591„metoda na gorąco”.. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe według 
PN-EN 13808. Wymagania dotyczące wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera 
SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” 
Emulsje asfaltowa moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
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Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki 
antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 16 W) z wynikami badan materiałów. 
NaleŜy równieŜ dostarczyć Zleceniodawcy próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora 
Nadzoru 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4 i 6. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 5 i 7 - projektowanie 
empiryczne. 
 
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiąŜącej 

Mieszanka mineralna AC 11 W  
Wymiar oczek sit #, [mm] 

KR1-KR2 

16,0 100 

11,2 90 ÷ 100 

8,0 60 ÷ 85 

2,0 30 ÷ 55 

0,125 6 ÷ 24 

0,063 3 ÷ 8 

Minimalna zawartość asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, % 
m/m 

Bmin 4,6 

 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gęstość (δd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podana wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α według równania: 
α = 2,650/ δd 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna była wyŜsza 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 rozpuszczalne 
lepiszcze (tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-
asfaltowej (recepcie), nie uwzgledniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo 
 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na wyrównanie podane są w tablicy 5. 
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Tablica 5. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wiąŜącej, KR 1-2 (projektowanie 
empiryczne) 
Lp. Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 
13108-20 

Metoda i warunki 
badania 
 

Wymiar 
mieszanki 
 

1 Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 punkt 4 Vmin3,0 

Vmax,6,0 
2 Wolne przestrzenie 

wypełnione lepiszczem 
C.1.2, ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 punkt 5 VFBmin 65 
VFBmax 80 

3 Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 punkt 5 VMAmin 14 

4 Odporność na działanie 
wody 

C.1.1, ubijanie, 
2x35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
kondycjonowanie w 40°C z 
jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 
25°C 

ITSR80  
 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy 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 takŜe wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. 
W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 
wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 6. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC 
 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych róŜnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
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- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe (podbudowa z kruszywa niezwiązanego) pod warstwę wiąŜącą z betonu asfaltowego powinno 
być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
W celu polepszenia połączenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności 
właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badan naleŜy pobrać 
mieszankę wyprodukowana 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 moŜliwa segregacje kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowana po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badan naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda 
określona w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Połączenie miedzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia miedzy 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia miedzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego), przed 
ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 
7. 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lanca w miejscach trudno dostępnych (np. 
ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczających. W razie 
potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
 
Tablica 7 Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa 
Układana warstwa asfaltowa PodłoŜe pod warstwę asfaltowa Ilość pozostałego 

lepiszcza [kg/m2 ] 
wyrównanie z betonu 
asfaltowego 

Istniejąca nawierzchnia 
asfaltowa/wyrównanie z 
kruszywa niezwiązanego  

0,2 – 0,7 
 

warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego 

warstwa wiąŜąca z betonu 
asfaltowego 

0,1 ÷ 0,3 

 
Wymagania dotyczące wykonania skropienia podłoŜa zawiera SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych” 
 
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Grubość warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC 11 W wynosi 3 cm. Mieszankę mineralno-
asfaltowa moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
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Mieszankę mineralno-asfaltowa asfaltowa naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 8. 
Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
 

Minimalna temperatura otoczenia [°C]  
Rodzaj robót przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

 
Wyrównanie podbudowy -2 0 

 
Właściwości wykonanej warstwy wiąŜącej powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 
Tablica 9. Właściwości warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
L.p. Właściwości Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 

2 Zawartość wolnych przestrzeni dla ruchu [%] 3 ÷ 6 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarka wyposaŜona w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja 
projektowa. 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 cięŜkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.8. Połączenia technologiczne 
5.8.1. Uwagi ogólne 
Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych 
punkt 8.6. 
Wśród połączeń technologicznych wyróŜnia się: 
− złącza podłuŜne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie), 
− spoiny (połączenia róŜnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczającymi. i poprzeczne (połączenia 
tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłuŜnego nie moŜna 
umiejscawiać w śladach kół. NaleŜy unikać umiejscawiania złącza podłuŜnego w obszarze poziomego 
oznakowania jezdni. 
Złącza podłuŜne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych naleŜy przesunąć względem 
siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Złącza poprzeczne pomiędzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych naleŜy przesunąć względem siebie o minimum 2 m w kierunku podłuŜnym do osi 
jezdni. 
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5.8.2. Złącza 
5.8.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowana krawędź, 
równomiernie zagęszczona, bez pęknięć. Krawędź ta nie moŜe być pionowa, lecz powinna być nieco 
skośna. Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasą wzdłuŜ krawędzi 
ciepłej warstwy. 
 
 
5.8.2.2. Zakończenie działki roboczej 
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w rozkładaniu pasą warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniŜy się poza 
dopuszczalna granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek 
wałowanych naleŜy poprzedzić usunięciem ułoŜonego wcześniej pasą o długości do 3 m. NaleŜy 
usunąć fragment pasą na całej jego grubości. 
Na tak powstała krawędź naleŜy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz według punktu 2.5. 
niniejszej SST, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieŜący krawędzi. 
 
5.8.3. Krawędzie 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ja (np. 
krawęŜników, oporników) krawędziom naleŜy nadać spadki o nachyleniu nie większym niŜ 2 do 1, a 
za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 
wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni naleŜy uszczelnić krawędź 
połoŜona wyŜej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczna powierzchnie 
krawędzi naleŜy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m². Lepiszcze powinno być naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. NiŜej połoŜona krawędź (z wyjątkiem 
strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 
Krawędź kolejnych warstw moŜe być uszczelniona jednocześnie, jeśli kolejne warstwy układane są 
bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeśli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. 
JeŜeli wyŜej połoŜona krawędź jest uszczelniana warstwowo, to przylegająca powierzchnie odsadzki 
danej warstwy naleŜy równieŜ uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 
W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu naleŜy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy łączącej ja z niŜsza warstwa, aby złagodzić wjazd z niŜszej 
warstwy na wyŜsza. 
W tym celu naleŜy: 
− usunąć (sfrezować) klin niŜszej warstwy; na głębokość od 0 do wartości grubości nakładanej 
warstwy oraz na długości co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
− przygotować podłoŜe i połączenia zgodnie z punktami 5.4 (podłoŜe pod warstwę); 5.7 (połączenia 
miedzywarstwowe); 5.9. (połączenia technologiczne) 
− ułoŜyć nakładana warstwę o stałej grubości. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę techniczna, ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 
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− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 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 – Inspektora Nadzoru). 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Badania obejmują, jeśli to konieczne: 
− pobranie próbek 
− zapakowanie próbek do wysyłki 
− transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdania z badan. 
Na Ŝądanie Zleceniodawcy z wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywa grube i 
drobne, wypełniacze, lepiszcze itd.) naleŜy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a 
zleceniodawca będzie je przechowywał pod zamknięciem. 
Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania ewentualnie 
przekazania próbek. 
W ramach badan kontrolnych próbki te słuŜą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.3.1.1. Kruszywa 
Z kruszywa naleŜy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie moŜe być 
mniejsza niŜ: 
- wypełniacz 2 kg 
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg 
- kruszywa o uziarnieniu powyŜej 8 mm 15 kg 
 
6.3.1.2. Lepiszcze 
Z lepiszcza naleŜy pobrać próbkę średnia składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedna 
próbkę częściowa naleŜy poddać badaniom. Ponadto naleŜy zbadać kolejna próbkę, jeŜeli wygląd 
zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moŜe budzić obawy. 
Lepiszcze powinno spełniać wymagania podane w punkcie 2.3. 
 
6.3.1.3. Materiały do uszczelniania połączeń 
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych naleŜy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 6 kg. Z tego jedna próbkę częściowa naleŜy poddać badaniom. Ponadto naleŜy pobrać 
i zbadać kolejna próbkę, jeŜeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, 
zanieczyszczenia) moŜe budzić obawy. 
Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2.5. 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania 
określone w Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędna starannością i 
w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badan Wykonawcy naleŜy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego Ŝądanie. Wyniki tych 
badan są podstawa odbioru. JeŜeli wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru, o których mowa w 
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pkt. 6.3.3 wykaŜą, Ŝe badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawa do odbioru będą wyniki 
badan Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. 
Zakres badan Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
− pomiar temperatury powietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN EN 
12697-13), 
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− grubości wykonanych warstw, 
− pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 
− pomiar równości poszczególnych warstw asfaltowych, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralnoasfaltowej 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

1. Właściwości asfaltu 

• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
uŜyciem 

• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 
• Właściwości rodzajowe 1 raz na 300 Mg 
• Dla kaŜdej dostawy ocena 

organoleptyczna 

2. Właściwości wypełniacza 
• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 

uŜyciem 
• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 

3. Właściwości kruszywa 

• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
uŜyciem 

• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 
• Analiza sitowa co 2000 Mg, 
• Codzienna ocena organoleptyczna 
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4. Właściwości dodatków 

• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
uŜyciem 

• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 
• Dla kaŜdej dostawy ocena 

organoleptyczna 

5. 
Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Częstotliwość uzaleŜniona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności wytwórni 
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6. Zawartość wolnych przestrzeni 
Częstotliwość uzaleŜniona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności wytwórni 

7. 
Temperatura składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Dozór ciągły 

8. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni 

KaŜdy załadunek 

9. 
Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

KaŜdy załadunek 

10. 
Ocena wizualna przydatności 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym uŜyciem oraz w przypadku 
wątpliwości 
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11. 
Ocena wizualna czystości 
samochodów transportowych 

KaŜdy pojazd przed załadunkiem 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów Wykonawcy prowadzonych w ramach 
własnego nadzoru 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Temperatura powietrza 
Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz 
przed przystąpieniem do robót 

2. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

KaŜdy rozładunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika rozściełacza 

3. 
Ocena wizualna dostarczonej 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

KaŜdy rozładunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika rozściełacza 

4. Grubość wykonywanej warstwy 
Nie rzadziej niŜ co 25 m w osi i na brzegach 
warstwy  

5. Szerokość warstwy 
Częstotliwość zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy 
Częstotliwość zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej2) 

7. Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m 

8. Równość podłuŜna warstwy 
Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą 
równowaŜną  

9. 
Rzędne wysokościowe 
warstwy1) 

Pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej  i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

10. Ukształtowanie osi w planie 1)2) 
Współrzędne osi ze skokiem według 
dokumentacji projektowej 

11. 
Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

12. 

Ocena wizualna jakości 
wykonania złączy podłuŜnych i 
poprzecznych, krawędzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i 
krawędzi 

13. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Jedna próbka na 6000 m2 jednorazowo 
wbudowywanej szerokości 
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14. 
Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie 

Jedna próbka na 6000 m2 jednorazowo 
wbudowywanej szerokości 

1) Wyniki pomiarów geodezyjnych naleŜy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru. 

2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Próby do badan kontrolnych są pobierane w obecności Inspektora 
Nadzoru. 
JeŜeli wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru wykaŜą, Ŝe raporty z badan Wykonawcy są 
niewiarygodne, podstawa odbioru będą wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru. Do 
przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowaŜniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego 
placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Inspektor Nadzoru moŜe 
zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badan kontrolnych jeŜeli zdecyduje, Ŝe istnieje taka 
konieczność. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. 
Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, 
jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 12. 
Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych 
Lp. Rodzaj badan 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
1.1. Uziarnienie 
1.2. Zawartość lepiszcza 
1.3. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2. Warstwa asfaltowa 
2.1. Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2. Spadki poprzeczne 
2.3. Równość 
2.4. Grubość (ilość wbudowanego materiału) 
2.5. Zawartość wolnych przestrzeni a) 
a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek moŜe 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, Ŝe jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badan kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badan). 
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badan kontrolnych. 
Koszty badan arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 
6.4.1.1. Uwagi ogólne 
Właściwości materiałów budowlanych naleŜy określać dla kaŜdej warstwy technologicznej, a metody 
badan powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi. 
JeŜeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do uŜycia oraz składzie mieszanki 
mineralnoasfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w punkcie 5. (dotyczy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych). 
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badan pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy. 
 
6.4.1.2. Zawartość lepiszcza 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z kaŜdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z 
danego odcinka budowy nie moŜe odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem 
dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%. 
 
6.4.1.3.Uziarnienie 
Uziarnienie kaŜdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy pobranej zza 
rozściełacza z danego odcinka budowy przed jej zagęszczeniem nie moŜe odbiegać od wartości 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niŜ wartości 
podane poniŜej: 
Tablica 13 Dopuszczalne odchyłki od załoŜonego składu mieszanki mineralnej 

Dopuszczalne odchylenie 
pojedynczej próbki od załoŜonego 
składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie średnie od 
załoŜonego składu [%] 

Przechodzi przez 
sito 

drobnoziarnista gruboziarnista drobnoziarnista gruboziarnista 
D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 
D/2 lub sito 
charakterystyczne 
dla kruszywa 
grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito 
charakterystyczne 
dla kruszywa 
drobnego 

±4 ±5 ±2 ±2 

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawartość 
rozpuszczalnego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 

 
6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni 
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Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, powinna być zgodna z przedziałem 
podanym w tablicy 5. 
 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy 
Grubości wykonanej warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 moŜe odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 14. 
W wypadku średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek 
budowy. 
Zleceniodawca ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co 
najmniej jedna dzienna działkę robocza. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak 
do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnia arytmetyczna wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub częściowym. 
 
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy, [%] 
Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw 

Sa) + W 
A. Średnia z wielu oznaczeń grubości: 
1. – mały odcinek budowy 

≤ 15 
 

B. Pojedyncze oznaczenie grubości ≤15 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9 . Dotyczy to 
kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
 
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 moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w punkcie 5.2 tablica 5. 
 
6.4.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5%. 
 
6.4.3.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 
Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasą ruchu. 
Do oceny równości podłuŜnej warstwy wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu 
łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej 
niŜ co 10 m. 
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 
Tablica 16. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni 
mierzone metoda z wykorzystaniem łaty czterometrowej, przy odbiorze nawierzchni lub planografem 
 

Maksymalne wartości nierówności Rodzaj nawierzchni 
95% 100% 
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L – pasy zasadnicze ≤9 ≤10 
 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, 
na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. 
Tablica 17. Maksymalne nierówności poprzeczne warstwy wiąŜącej (pomiar łata 4-metrowa) 

Maksymalne wartości nierówności Klasa drogi 
90% 100% 

L-pasy zasadnicze ≤9 ≤12 
 
6.4.3.6. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnic od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
6.4.3.7. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja ± 1 cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.4.3.8. Ukształtowanie warstwy w planie 
Ukształtowanie warstwy w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnic się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 
6.4.3.9. Złącza podłuŜne i poprzeczne, krawędzie 
Złącza podłuŜne 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. 
Krawędzie powinny być równe, pokryte równomiernie lepiszczem. 
 
 
6.4.3.10. Wygląd zewnętrzny warstwy 
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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest 1 Mg (megagram) wykonanej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
(AC 16 W). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
W wypadku wyników odbiegających od wymagań SST naleŜy stosować instrukcje DP T14, o ile 
warunki Umowy nie określają inaczej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 Mg warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśma asfaltowa krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejsza 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 ZWIAZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne GDDP 2002 
10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej 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 badan 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego 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 
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 – Oznaczanie procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych 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 
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zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacja 
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 
atmosferycznych 
– Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych 
– Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igła 
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 metoda 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 rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassą 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metoda hydrostatyczna 
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiazania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 
42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
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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 mieszanek bitumicznych – 
Część 1:Badanie metoda Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metoda pomiaru ciągliwości 
52. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda 
testu wahadłowego 
53. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
54. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 
55. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
56. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
57. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metoda 
otwartego tygla Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
58. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych, 
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 
59. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych. Warszawa 2010 
60. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 
2010 
10.5. Inne dokumenty 
55. 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) 
56. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
57. OST D-05.03.05.b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiąŜąca wg PN-EN” 2011 
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D-05.03.05.b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA 
AC 8 S LUB AC 11S DLA RUCHU KR-1-2 
 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem:  
Modernizacja drogi transportu rolnego Brusy-Wybudowanie 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą mieszanki mineralno-asfaltowej na 
warstwę ścieralna wg PN-EN 13108 –1 „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton asfaltowy”. Wybrane kategorie wymagań dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 
warunki ich produkcji zalecono do stosowania zarządzeniem GDDKiA jako „Nawierzchnie asfaltowe 
na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne”. 
W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymagań wg PN-EN 13043: 2004 „Kruszywa do mieszanek 
bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowania zarządzeniem GDDKiA jako 
„Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 
WT-1 2010. Wymagania Techniczne” 
Zakres robot określony w dokumentacji projektowej obejmuje: 
− warstwę ścieralna grubości 3 cm z betonu asfaltowego AC 8 S i AC 11S dla KR 1-2 . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania 
i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 
1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, który moŜe 
składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. 
1.4.3. Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni układany w jednej operacji. 
1.4.4. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni miedzy warstwa ścieralna a podbudowa. 
1.4.5. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
wyróŜniające te mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 
1.4.8. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyrównawczej, 
wiąŜącej, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niŜ 16 mm. Mieszanka gruboziarnista – 
mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiąŜącej, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy 
niŜ 16 mm. 
1.4.9. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinująca się. 
1.4.10. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 
1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D≤45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.16. Wejściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, krzywa 
uziarnienia i procentowa zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej 
(zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu mieszanki). 
1.4.17. Wyjściowy skład mieszanki – jest to skład mieszanki zawierający: materiały składowe, 
uśrednione wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie 
(zazwyczaj wynik walidacji produkcji). 
1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
1.4.19. Symbole i skróty dodatkowe 
AC S - beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 
 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
NaleŜy stosować asfalt drogowy 50/70 [1] spełniający wymagania określone w PN-EN 14023:2008 i 
podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltu drogowego 50/70  

Lp Właściwości Asfalt 50/70 Badania wg 
1. Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 50-70 PN-EN-1426 
2. Temperatura mięknienia, 0C 46-54 PN-EN-1427 
3. Temperatura zapłonu nie mniej niŜ, 0C 230 PN-EN-22592 
4. Rozpuszczalność,  nie mniej niŜ, %  m/m 99 PN-EN-12592 
5 Odporność na starzenie w temperaturze 163 0C 

- zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie więcej niŜ 
%  m/m 

0,5 PN-EN-12607-1 

- pozostała penetracja po starzeniu nie mniej niŜ   % 50 PN-EN-1426 

 

- temperatura mięknienia po starzeniu nie mniej niŜ  0C 48 PN-EN-1427 
6. Zawartość parafiny nie więcej niŜ, % 2,2 PN-EN-12606-1 
7. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu nie więcej niŜ, 0C 9 PN-EN-1427 
8. Temperatura łamliwości, nie więcej niŜ, 0C -8 PN-EN-12593 
 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancja ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 
2.3. Kruszywo 
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Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-
EN 13043 i WT-1 2010 Wymagania techniczne obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 2010. 
W tablicach zamieszczonych poniŜej Zamawiający przeniósł treść tablic do tekstu SST. 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. – 
załącznik 
Właściwości kruszywa grubego Wymagania  

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie niŜsza niŜ: GC85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niŜ według kategorii: G20/15 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza niŜ: ƒ2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

FI25 lub SI25 

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

CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN 1097-
2, rozdział 5; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

LA30 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej frakcji 
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-
8, kategoria nie niŜsza niŜ: 

PSVDeklarowane 

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 WA24 Deklarowana 

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

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1; kategoria nie wyŜsza niŜ: FNaCl7 

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

SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 
932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporność 

Rozpad Ŝelazowy ŜuŜla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z ŜuŜla stalowniczego według PN-EN 
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyŜsza niŜ: 

V3,5 
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Tablica 3.1 Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. – Deklarowana 
Właściwości kruszywa drobnego Wymagania 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niŜ według kategorii: GTCNR 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza niŜ: ƒ16 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
określony na frakcji 0/2, kategoria nie niŜsza niŜ: 

ECS30 

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 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

 
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego to naleŜy przyjąć 
proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 
Tablica 3.2 Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤8 
mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 
Właściwości kruszywa drobnego Wymagania 

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

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niŜ według kategorii: GTCNR 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie wyŜsza niŜ: ƒ16 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
określony na frakcji 0/2, kategoria nie niŜsza niŜ: 

ECSDeklarowana 

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 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wyŜsza niŜ: 

mLPC0,1 

 
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe 
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składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
 
Tablica 3.3 Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Skróty uŜyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana 
Właściwości wypełniacza Wymagania 

Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24  
PN-EN 933-10 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyŜsza niŜ: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyŜsza niŜ: 1 %(m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

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

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie wyŜsza 
niŜ: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-21, 
kategoria nie niŜsza niŜ: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana, 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednia przyczepność (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 
pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda A 
(obracanej butelki) po 6 godzinach, stosując kruszywo 8/11jako podstawowe wynosiła co najmniej 
80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów 
lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczającymi, 
naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsje asfaltowa według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić nie mniej niŜ 15 mm przy grubości 
warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 
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Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównania z wiąŜąca; warstwa wiąŜąca z 
warstwa ścieralna) naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 
modyfikowane polimerami według PNEN 13808. 
Wymagania dotyczące wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera SST D-04.03.01. 
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” 
Emulsje asfaltowa moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do 
transportu opakowań z metali lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH X 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
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być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (na warstwę ścieralna AC 8 S lub AC 11 S dla KR1-2) wraz z 
wynikami badan materiałów. 
NaleŜy równieŜ dostarczyć Zleceniodawcy próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora 
Nadzoru. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralna podane są w tablicy 5. 
Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej KR1-2 

Wymiar oczek sit #, [mm] 
Mieszanka 
mineralna AC 8 S 

Mieszanka 
mineralna AC 11 
S 

16  100 

11,2 100 90 ÷ 100 

8,0 90-100 70 ÷ 90 

5,6 70-90 - 

2,0 45-60 30 ÷ 55 

0,125 8-22 8 ÷ 20 

0,063 6-14 5÷ 12 

Zawartość lepiszcza (skorygowana 
według równania) 

Bmin5,8 Bmin 5,6 

 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gęstość (δd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podana wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α według równania: 
Α= 2,650/ δd 
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Tablica 5. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu 
KR1-2 
Właściwość 
 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN-EN 13108-
20 

Metoda i warunki 
badania 

AC 8S, 
AC11S 
 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2×50 uderzeń  

PN-EN 12697-8, punkt 4 Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, punkt 5 VFBmin 75 
VFBmax 93 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance 
mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, punkt 5 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie 
wody 
 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 
 

PN-EN 12697-12 , 
przechowywanie 
w 40°C z jednym cyklem 
zamraŜania, badanie w 
25°C 

ITSR90 
 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy 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 takŜe wstępne, 
powinno być zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 
wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 6. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio 
po wytworzeniu w wytwórni. 
 
Tablica 6. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 
 

od 140 do 180 
 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralna z betonu asfaltowego 
powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
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W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy przyjąć 
dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych - punkt 8.7.2. Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być 
przekroczone w liczbie wszystkich pomiarów stanowiących 95% oraz 100 liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. 
Przez odchylenie równości rozumie się największa odległość miedzy łata a mierzona powierzchnia. 
Wartości odchyleń, wyraŜone w mm, podano w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy wyrównawczej (pomiar łata 4-metrowa lub 
równowaŜna metoda) 

Maksymalne wartości nierówności Klasa drogi 
95% 100% 

L ≤8 ≤9 
 
W celu polepszenia połączenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 
podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności 
właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę 
zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badan naleŜy pobrać 
mieszankę wyprodukowana 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 moŜliwa segregacje kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowana po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badan naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda 
określona w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Połączenie miedzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia miedzy 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia miedzy warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. 
Wymagania dotyczące wykonania skropienia podłoŜa zawiera SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych” 
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa, wyrównanie), przed ułoŜeniem warstwy 
wiąŜącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe 
lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli 
mieszanka ma większa zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większa ilość lepiszcza do 
skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ja. 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lanca w miejscach trudno dostępnych (np. 
ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczających. W razie 
potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć 
z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozkładarce. 
 
5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.6. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltowa asfaltowa naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 8 
(warstwa ścieralna). 
Nie dopuszcza się wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru 
przekraczającego 16m/s. Temperatura podłoŜa pod rozkładana warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ + 
5°C. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 
16 m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
 
Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] Rodzaj robót 
 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

 
Warstwa ścieralna 0 ≥+5 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 
 
Tablica 9. Właściwości warstwy ścieralnej AC 
L.p. Właściwości Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 

2 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie [%] 1 ÷ 4 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarka wyposaŜona w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja 
projektowa. 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 cięŜkimi walcami drogowymi. Do 
warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.8. Połączenia technologiczne 
5.8.1. Uwagi ogólne 
Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
publicznych. 
Wśród połączeń technologicznych wyróŜnia się: 
− podłuŜne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie), 
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− spoiny (połączenia róŜnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy 
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczającymi. i poprzeczne (połączenia 
tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie). 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. 
Złącza podłuŜnego nie moŜna umiejscawiać w śladach kół. 
Złącza podłuŜne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych naleŜy przesunąć względem 
siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
Złącza poprzeczne pomiędzy działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych naleŜy przesunąć względem siebie o minimum 2 m w kierunku podłuŜnym do osi 
jezdni. 
 
5.8.2. Złącza 
5.8.2.1. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym” 
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowana krawędź, 
równomiernie zagęszczona, bez pęknięć. Krawędź ta nie moŜe być pionowa, lecz powinna być nieco 
skośna. Najczęściej takie przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasą wzdłuŜ krawędzi 
ciepłej warstwy. 
Na krawędzi pasą warstw wiąŜącej naleŜy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy według 
punktu 2.5, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 m bieŜący krawędzi. 
Na krawędź pasą warstwy wiąŜącej nie naleŜy nanosić lepiszczy uŜywanych do połączenia miedzy 
warstwowego według punktu 5.6 w SST. 
 
5.8.2.2. Zakończenie działki roboczej 
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w rozkładaniu pasą warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniŜy się poza 
dopuszczalna granice. 
W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych naleŜy 
poprzedzić usunięciem ułoŜonego wcześniej pasą o długości do 3 m. NaleŜy usunąć fragment pasą na 
całej jego grubości. 
Na tak powstała krawędź naleŜy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz według punktu 2.5. 
niniejszej SST, w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieŜący krawędzi. 
5.8.3. Spoiny 
Spoiny wykonywane są w wypadku połączeń warstwy wiąŜącej z urządzeniami w nawierzchni lub ja 
ograniczającymi. 
Spoiny wykonuje się z materiałów termoplastycznych (taśmy, plastry itp.), zgodnych z punktem 2.5. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 
 
5.8.4. Krawędzie 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ja (np. 
krawęŜników, oporników) krawędziom naleŜy nadać spadki o nachyleniu nie większym niŜ 2 do 1, a 
za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 
wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. 
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni naleŜy uszczelnić krawędź 
połoŜona wyŜej, a w strefie zmiany przechyłki - obie krawędzie. W tym celu boczna powierzchnie 
krawędzi naleŜy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m². Lepiszcze powinno być naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. 
NiŜej połoŜona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. 
Krawędź kolejnych warstw moŜe być uszczelniona jednocześnie, jeśli kolejne warstwy układane są 
bezpośrednio jedna po drugiej oraz jeśli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. 
JeŜeli krawędź połoŜona wyŜej jest uszczelniana warstwowo, to przylegająca powierzchnie odsadzki 
danej warstwy naleŜy równieŜ uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 
W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu naleŜy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy łączącej ja z niŜsza warstwa, aby złagodzić wjazd z niŜszej 
warstwy na wyŜsza. 
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W tym celu naleŜy: 
− usunąć (sfrezować) klin niŜszej warstwy; na głębokość od 0 do wartości grubości nakładanej 
warstwy oraz na długości co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
− przygotować podłoŜe i połączenia zgodnie z punktami 5.4 (podłoŜe pod warstwę); 5.6 (połączenia 
miedzywarstwowe); 5.8. (połączenia technologiczne) − ułoŜyć nakładana warstwę o stałej grubości 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 
zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę techniczna, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 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 – Inspektor Nadzoru). 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę 
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Badania obejmują, jeśli to konieczne: 
− pobranie próbek 
− zapakowanie próbek do wysyłki 
− transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdania z badan. 
Na Ŝądanie Zleceniodawcy z wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywa grube i 
drobne, wypełniacze, lepiszcze itd.) naleŜy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a 
Zleceniodawca będzie je przechowywał pod zamknięciem. 
Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole pobrania ewentualnie 
przekazania próbek. 
W ramach badan kontrolnych próbki te słuŜą do oceny zgodności dostaw z warunkami kontraktu. 
 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy spełniają wymagania 
określone w Kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędna starannością i 
w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. Wyniki badan 
Wykonawcy naleŜy przekazywać Inspektorowi Nadzoru na jego Ŝądanie. Wyniki tych badan są 
podstawa odbioru. JeŜeli wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru, o których mowa w pkt. 6.3.3 
wykaŜą, Ŝe badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawa do odbioru będą wyniki badan 
Inspektora Nadzoru. 
W razie zastrzeŜeń Inspektor Nadzoru moŜe przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badan Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
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– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 
12697-13), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralnoasfaltowej 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

1. Właściwości asfaltu 

• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
uŜyciem 

• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 
• Właściwości rodzajowe 1 raz na 300 Mg 
• Dla kaŜdej dostawy ocena 

organoleptyczna 

2. Właściwości wypełniacza 
• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 

uŜyciem 
• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 

3. Właściwości kruszywa 

• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
uŜyciem 

• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 
• Analiza sitowa co 2000 Mg, 
• Codzienna ocena organoleptyczna 
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4. Właściwości dodatków 

• Zatwierdzenie źródła przed pierwszym 
uŜyciem 

• Przy kaŜdej zmianie źródła dostawy 
• Dla kaŜdej dostawy ocena 

organoleptyczna 

5. 
Zawartość asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Częstotliwość uzaleŜniona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności wytwórni 
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6. Zawartość wolnych przestrzeni 
Częstotliwość uzaleŜniona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodności wytwórni 

7. 
Temperatura składników 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

Dozór ciągły 

8. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni 

KaŜdy załadunek 

9. 
Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

KaŜdy załadunek 

10. 
Ocena wizualna przydatności 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym uŜyciem oraz w przypadku 
wątpliwości 

K
on

tr
ol

a 
p

ro
ce

su
 

p
ro

d
u

k
cj

i i
 t

ra
n

sp
or

tu
 

11. 
Ocena wizualna czystości 
samochodów transportowych 

KaŜdy pojazd przed załadunkiem 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonawcy prowadzonych w ramach 
własnego nadzoru 
L.p. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Temperatura powietrza 
Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz 
przed przystąpieniem do robót 

2. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

KaŜdy rozładunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika rozściełacza 

3. 
Ocena wizualna dostarczonej 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

KaŜdy rozładunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika rozściełacza 

4. Grubość wykonywanej warstwy 
Nie rzadziej niŜ co 25 m w osi i na brzegach 
warstwy  

5. Szerokość warstwy 
Częstotliwość zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy 
Częstotliwość zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej2) 

7. Równość poprzeczna warstwy Pomiar łatą 4-metrową co 10 m 

8. Równość podłuŜna warstwy 
Pomiar łatą 4-metrową co 10 m lub metodą 
równowaŜną  

9. 
Rzędne wysokościowe 
warstwy1) 

Pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej  i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

10. Ukształtowanie osi w planie 1)2) 
Współrzędne osi ze skokiem według 
dokumentacji projektowej 

11. 
Ocena wizualna jednorodności 
powierzchni warstwy 

Ocena ciągła 

12. 

Ocena wizualna jakości 
wykonania złączy podłuŜnych i 
poprzecznych, krawędzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ciągła wszystkich długości złączy i 
krawędzi 

13. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Jedna próbka na 6000 m2. jednorazowo 
wbudowywanej szerokości 

14. 
Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie 

Jedna próbka na 6000 m2. jednorazowo 
wbudowywanej szerokości 

 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych naleŜy przekazać w formie numerycznej zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru. 

2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 
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6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. 
Próby do badan kontrolnych są pobierane w obecności Inspektora Nadzoru. JeŜeli wyniki badan 
kontrolnych Inspektora Nadzoru wykaŜą, Ŝe raporty z badan Wykonawcy są niewiarygodne, podstawa 
odbioru Beda wyniki badan kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowaŜniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez 
niego placówka badawcza. 
Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Inspektor Nadzoru moŜe zmienić częstotliwość i 
zakres (rodzaj) badan kontrolnych jeŜeli zdecyduje, Ŝe istnieje taka konieczność. 
Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w 
obecności Wykonawcy. 
Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, 
jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
6.3.1. Kruszywa 
Z kruszywa naleŜy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie moŜe być 
mniejsza niŜ: 
- wypełniacz 2 kg 
- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg 
- kruszywa o uziarnieniu powyŜej 8 mm 15 kg 
 
6.3.2. Lepiszcze 
Z lepiszcza naleŜy pobrać próbkę średnia składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedna 
próbkę częściowa naleŜy poddać badaniom. Ponadto naleŜy zbadać kolejna próbkę, jeŜeli wygląd 
zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moŜe budzić obawy. 
Lepiszcze powinno spełniać wymagania podane w punkcie 2.3. 
 
6.3.3. Materiały do uszczelniania połączeń 
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych naleŜy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek 
częściowych po 6 kg. Z tego jedna próbkę częściowa naleŜy poddać badaniom. Ponadto naleŜy pobrać 
i zbadać kolejna próbkę, jeŜeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach, 
zanieczyszczenia) moŜe budzić obawy. 
Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania podane w punkcie 2.5. 
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 12. 
 
Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych 
Lp. Rodzaj badan 
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
1.1. Uziarnienie 
1.2. Zawartość lepiszcza 
1.3. Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2. Warstwa asfaltowa 
2.1. Wskaźnik zagęszczenia a) 
2.2. Spadki poprzeczne 
2.3. Równość 
2.4. Grubość (ilość wbudowanego materiału) 
2.5. Zawartość wolnych przestrzeni a) 
a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
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b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badan kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badan). 
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badan kontrolnych. 
Koszty badan arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony 
Zamawiającego. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1.1. Uwagi ogólne 
Właściwości materiałów budowlanych naleŜy określać dla kaŜdej warstwy technologicznej, a metody 
badan powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi. 
JeŜeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do uŜycia oraz składzie mieszanki 
mineralnoasfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w punkcie 5. (dotyczy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych). 
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badan pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy. 
 
6.4.1.2. Zawartość lepiszcza 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z kaŜdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z 
danego odcinka budowy nie moŜe odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem 
dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%. 
 
6.4.1.3.Uziarnienie 
Uziarnienie kaŜdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy pobranej zza 
rozściełacza z danego odcinka budowy przed jej zagęszczeniem nie moŜe odbiegać od wartości 
projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niŜ wartości 
podane poniŜej: 
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Tablica 13 Dopuszczalne odchyłki od załoŜonego składu mieszanki mineralnej 
Dopuszczalne odchylenie 
pojedynczej próbki od załoŜonego 
składu [%] 

Dopuszczalne odchylenie średnie od 
załoŜonego składu [%] 

Przechodzi przez 
sito 

drobnoziarnista gruboziarnista drobnoziarnista gruboziarnista 
D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 
D/2 lub sito 
charakterystyczne 
dla kruszywa 
grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 
Sito 
charakterystyczne 
dla kruszywa 
drobnego 

±4 ±5 ±2 ±2 

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawartość 
rozpuszczalnego 
lepiszcza 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 

 
6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, powinna być zgodna z przedziałem 
podanym w tablicy 5. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy 
Grubości wykonanej warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 moŜe odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 14. 
W wypadku średniej wartości grubości warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek 
budowy. 
Zleceniodawca ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co 
najmniej jedna dzienna działkę robocza. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak 
do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnia arytmetyczna wszystkich pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym odcinku budowy lub częściowym. 
 
Tablica 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy, [%] 
Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw 

Sa) + W 
A. Średnia z wielu oznaczeń grubości: 
1. – mały odcinek budowy 

≤ 15 
 

B. Pojedyncze oznaczenie grubości ≤15 
 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 9 (dla warstwy 
ścieralnej). Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
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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 moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne 
podane w punkcie 5.2 tablica 5. 
 
6.4.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych 
łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5%. 
 
6.4.3.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 
 
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych, na 
odcinkach gdzie nie moŜna wykonać pomiarów IRI naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-
metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. 
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
 
Tablica 15. Dopuszczalne wartości odchyleń równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni 

Maksymalne wartości nierówności Klasa drogi 
95% 100% 

L ≤6 ≤7 
 
Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu 
łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym 
pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Tablica 16. Maksymalne nierówności poprzeczne warstwy ścieralnej asfaltowej (pomiar łata 4-
metrowa) 

Maksymalne wartości nierówności Klasa drogi 
90% 100% 

L ≤6 ≤9 
 
 
6.4.3.6. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie moŜe się róŜnic od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 
6.4.3.7. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja ± 1 cm, przy czym co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 
6.4.3.8. Ukształtowanie osi w planie 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnic się od dokumentacji projektowej 
o ± 5 cm. 
 
6.4.3.9. Złącza podłuŜne i poprzeczne, krawędzie 
Złącza podłuŜne 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. 
Krawędzie powinny być równe, pokryte równomiernie lepiszczem. 
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6.4.3.10. Wygląd zewnętrzny warstwy 
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 SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
(AC). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
W wypadku wyników odbiegających od wymagań SST naleŜy stosować instrukcje DP T14 o ile 
Umowa nie określa inaczej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
punkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− 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 taśma asfaltowa krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejsza 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 ZWIAZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne GDDP 2002 
10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej 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 badan 
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4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego 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 
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 – Oznaczanie procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 
11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych 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 wentylacja 
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 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 
21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igła 
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 metoda 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 rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassą 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 
Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza 
– Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 
32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metoda hydrostatyczna 



78 

 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiazania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 
36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
41. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
42. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
43. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
44. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metoda Pierścienia i Kuli 
45. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna 
46. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metoda pomiaru ciągliwości 
47. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda 
testu wahadłowego 
48. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
49. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
50. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
51. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metoda 
otwartego tygla Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 
2008 
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 
65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych. Warszawa 2010 
66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 
2010 
 
10.5. Inne dokumenty 
52. 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) 
53. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
54. OST D-05.03.05.a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg PN-EN” 2011 
64 
 


