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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45233220-7  

 
  

D.01.01. 00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45233220-7 

Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 

krawężnika  i nawierzchni drogowych  
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− Krawężników I nawierzchni drogowych  
1.3 . Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany 

przez Inspektora: 
− młoty pneumatyczne, 
1.4  Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt .1.2 zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora. 
  
1.5 . Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 

uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.   
1.6  Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest: 
− dla krawężnika, - m  
−  nawierzchni  - m2 
1.7  Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki krawężników i nawierzchni drogowych  
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− rozbiórka nawierzchni  
D.02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE CPV 45233220-7  
 
D.02.01.00 WYKONANIE  WYKOPÓW – KORYTA POD  NAWIERZCHNIE  DROGOWE  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów i korytowania przy budowie 

nawierzchni  
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy  dróg. 
1.3. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w SST „Roboty ziemne- wymagania ogólne” . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST„Roboty ziemne- wymagania ogólne”  . 

2. Materiały (grunty) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże dla warstwy wzmacniającej lub dolnej 
warstwy podbudowy.  

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST „Roboty ziemne- wymagania ogólne”  . 

4. Transport 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST „Roboty ziemne- wymagania ogólne”  . 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST „Roboty ziemne- wymagania ogólne”  pkt 5. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były 

odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.  
 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 

wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa  
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 

 
0,97 

 
 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1 lub zastosować, pod drogami  warstwę wzmacniającą 
zgodnie z dokumentacją projektową. 

  Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 . 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST„Roboty ziemne- wymagania ogólne”   . 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W 

czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST„Roboty ziemne- wymagania ogólne”   . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST„Roboty ziemne- wymagania ogólne”   . 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST„Roboty ziemne- wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i 

wyładunek, 
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− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST„Roboty ziemne- wymagania ogólne”  .   
    

D 03.00.00  ŁAWA I  KRAWĘŻNIKI  CPV 45233220-7  

 
D. 03.01.00 KRAWĘŻNIKI  BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem 

krawężników betonowych na ławie betonowej przy budowie dróg  
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników: 
− betonowych wtopionych na ławie betonowej 
 
1.3. Określenia podstawowe 
 
1.3.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające  nawierzchnie drogowe. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST  
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 
2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 . 

2.3.1. Typ 
U   -   uliczne, 

2.3.2. Rodzaj 
− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”,15x30 cm  

2.3.3. Odmiana 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 

2.3.4. Gatunek 

 W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na: 
− gatunek 1 - G1, 
2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 
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b) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 
 

15 
30 min. 3 

max. 7 
min. 12 
max. 15 1,0 

 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1  

l ± 8  

b,   h ± 3  

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, odmian, 
gatunków i wielkości. 

 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 
5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 

 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 , klasy  B 30.  
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, , 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 . 

2.4.4.2.  Cement 
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 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-B-19701 . 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 . 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych 

asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej 

PN-B-06711 . 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 . 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
ławy betonowej - beton klasy B 15 , wg PN-B-06250 , którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 
2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty 

technicznej 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt  
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport krawężników 
 Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
 
 Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
 Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie 

powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 

wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 , przy czym należy stosować co 
50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
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Światło zgodnie z dokumentacja projektową. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3  
cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-
piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 
betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 . 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 
stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 
przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 
kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego 

krawężnika, 
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika  równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może 
przekraczać 1 cm, 

dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robó 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
− ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

 
D. 04.00.00 NAWIERZCHNIE DROGOWE   CPV 45233220-7  
                    
D.04.01.00  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I   ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy budowie   dróg 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do 

ułożenia konstrukcji nawierzchni dojazdów, parkingów, placów, chodników 
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST  „Wymagania 

ogólne” . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały 

 Nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie 

podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. Transport 

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

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania  profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w 

korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 

bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 

 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 

osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa Innych dróg 
korpusu Ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
        Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 . Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 

przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to  
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inspektora. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 

dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 

nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 raz na 100 m 

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna 1 raz na 100 m 

4 Spadki poprzeczne *) 1 raz na 100 m 

5 Rzędne wysokościowe  w osi jezdni i na jej krawędziach  co 100 m  

6 
Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

 

7 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

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

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

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościow 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 
więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być mniejszy od podanego w 
tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02  nie powinna być większa od 2,2. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 . Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być 

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej 

10. Przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 

D.04.02.00  WARSTWA  ODCINAJĄCA     CPV 45233220-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstw  odcinających przy budowie  dróg  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa  specyfikacja techniczna (SST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw odcinających , 

stanowiących część podbudowy pomocniczej. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających  są: 
−       piaski, 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych  powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d
≤

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy piasku  
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d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 
 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla 

gatunku 1 i 2. 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinających   nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i 
zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 

3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej   powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 
−       równiarek, 
−       walców statycznych, 
−       płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 

projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odcinającej  o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie 
kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez 
Inżyniera warstwy poprzedniej. 

 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej   przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo 

nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
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 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa  powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].    

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę filtracyjną   uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  

 
      Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W 

przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 

zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Odcinek próbny 
 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
−       stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
−       określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu, 
−       ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy 

odcinającej i odsączającej na budowie. 
5.5. Utrzymanie warstwy odcinającej  
 Warstwa odcinająca   po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie podsypki  
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy odcinającej  tablica 1 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podsypkowej  

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

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

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

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

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej   należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej   na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm  

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy 

na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 

 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej  określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 

wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione 

przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej  

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2  podsypki  obejmuje: 
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     prace pomiarowe, 
    dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, 
   wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
   zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
    przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
    utrzymanie warstwy 
 

10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i 

mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 

D.04.03.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO   CPV 452333220-7  

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonywaniem  górnej warstwy podbudowy  z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie przy budowie  dróg  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102   i obejmują SST: 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o 

właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST  
„Wymagania ogólne”  oraz w SST dotyczących podbudowy  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST „Podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa-15  powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy  wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej 

granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 
  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicza 

pomoc-
nicza 

zasad
-nicza 

pomoc
-nicza 

zasad
-nicza 

pomoc-
nicza 

 

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

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

PN-B-
06714 
-15  

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

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 
-15  

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

35 45 35 40 - - 
PN-B-
06714 
-16  

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 PN-B-

04481  

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

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

 
- 

 
- BN-

64/8931 
-01  

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

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
40 
 
 
30 

 
 
 
 
50 
 
 
35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 
-42  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-
06714 
-18  

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

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19  

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

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 
-37  
PN-B-
06714 
-39  

10 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28  

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

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 
 

 

2.3.3. Woda. 
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 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 . 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

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

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
.Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i  

SST „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nie 

przenikania należy sprawdzić wzorem: 

   
d

D

85

15   ≤  5  (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,   w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. 

Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

   
O

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,   w milimetrach, 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie podbudowy z pospółki  kruszywem łamanym  przy WP od 20 do 30% 
lszczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy  określają  PN-S-06102 [21]. 
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5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej Ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,  
 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca 

będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 
Wykonawcę robót.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 

wyniki tych badań Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 
2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

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

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

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

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

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

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  
(metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 

względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie 
rzadziej niż raz na 1000 m2, lub według zaleceń Inspektora. 
 

 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 
pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

    
E

E

1

2   ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

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

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

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

 

 

 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  3 razy na 100 m 

2 Równość podłużna 
co   20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 100 m 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 50 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 50 m 

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

8   
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą , zgodnie z BN-68/8931-04 .  
Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

6.4.8. Nośność podbudowy 

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

Tablica 4. Cechy podbudowy 
 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym  

 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa 

niż,   %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

      
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

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

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  



 22 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 
podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia 
wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w SST: 
 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-EN-13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
15. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
16. PN-B-30020 Wapno 
17. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
18. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
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mechanicznie 
19. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
20. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
22. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

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

10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

 
 

D.04.04.00 NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI BRUKOWEJ  CPV 45233220-7  
          

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy budowie nawierzchnio drogowych. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej. 
 Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
 -   dojazdów 
-    placów  
-   chodników 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 

wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie zbrojonego nie barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.3.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym 
przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.3.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.3.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  do 
komunikacji. 

1.3.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.3.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń temperaturowych, 
wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.3.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
„Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1.  odmiana: 
a) kostka jednowarstwowa szara (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa- kolorowa, 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania dotyczące kostki brukowej wg ustaleń normy Betonowa kostka brukowa PN-EN-1339:2004 dla kostki betonowej  klasy 2 

2.2.3. Składowanie kostek 
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  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 
być wyrównane i odwodnione. 

 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię chodników i ścieżek rowerowych 
− piasek naturalny wg PN-EN- 13242:2004 , odpowiadający wymaganiom  
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię parkingów, placów 
− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:7 z piasku naturalnego spełniającego wymagania  wg PN-EN- 13242:2004, cementu 

powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997  i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-
32250:1988 (PN-88/B-32250) , 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej PN-EN- 13242:2004 
− piasek naturalny spełniający wymagania.  
do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
a) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
− do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy 

uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie 
odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” , 

− do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z materiałów 
spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez Inspektora. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na 
podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 

2.4. Krawężniki, obrzeża  
Wymagania zgodnie z dokumentacja projektową i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST lub innym 

dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
    Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące 

kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 

lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inspektora  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”  
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się 
i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową i odpowiednimi SST 
5.3. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w SST  „Krawężniki” i  „Betonowe obrzeża 

chodnikowe”   
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 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane 
jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 

5.4. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową . 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 

wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie 

było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę 
cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 
zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej 

ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z 
kostek o około 20 m. 

 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 3) 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową , a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inspektorowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni 
kostek, Inspektor może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

  Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w 
nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą 
itp.). 

 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się 
stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 

wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 

 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 

mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 
(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia 
nawierzchni nie wolno używać walca. 

 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
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 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 
tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku 
spadku podłużnego nawierzchni. 

 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c)  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - 

wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowym  
 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy 

przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach  nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna 
być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 
wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu 
cementowego” [16]. 

 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy 

przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 
2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
− aprobatę techniczną, 
− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakterystycznych kostek, w przypadku 

żądania ich przez Inspektora, 
− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
w zakresie innych materiałów 
− sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych (krawężników, obrzeży), 
− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, , wody itp. określone w normach, które budzą wątpliwości Inspektora. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica  

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

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów Częstotliwość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.00   
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, 

wymienionych w pkcie 5.4 
 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg odpowiednich SST   
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 
Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 
grubości ±1 cm 

5 Badania wykonywania nawierzchni z 
kostki 

  

 zgodność z dokumentacją projektową Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od 
osi projektowa-
nej do 2 cm 

 rzędne wysokościowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawędziach Odchylenia:       
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instrumentem pomiarowym) oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

+1 cm; -2 cm 

 równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 [9] łatą czteromet-rową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 

 równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z po-
ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-nem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym 
względnie metodą niwela-cji) 

Jw. Prześwity mię-
dzy łatą a po-     
wierzchnią do         
8 mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-
wanej do  ±5 cm 

 szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze-niu 
dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 
ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-
cji projektowej  

6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 
m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są 

ustalone w odpowiednich SST wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 
− ewentualnie wykonanie podbudowy, 
− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2  „Wymagania ogólne”  oraz niniejszej SST. 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podsypki, 
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
− ułożenie i ubicie kostek, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie 

itp.), które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 
5.4 i 5.5. 

 

10. Przepisy związane 

 
10.1. Polskie Normy 

 1. PN-EN-13242: 2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
mostowe i drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania                  
i ocena zgodności 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. PN-EN-1339:2004(U) Betonowa kostka brukowa.Wymagania i metody badań 

 
 

 
D 05.00.00  TRAWNIKI 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
założeniem  trawników  
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim , 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST  „Wymagania ogólne” . 
2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
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− ziemia pozyskana  i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Nasiona traw 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.4. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu 
- N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
− sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
− teren powinien być wyrównany i splantowany, 
− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 

starannie wyrównana, 
− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 
− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 
− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 

warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego, 

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 
− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 

przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 

nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 

stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie    6 miesięcy od założenia trawnika. 
 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
− 5. pnia posadzonego drzewa, 
− palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 
6.2. Trawniki 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
− ilości rozrzuconego kompostu, 
− prawidłowego uwałowania terenu, 
− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
− gęstości zasiewu nasion, 
− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników  
− szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu 

8. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST  „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 

kompostu, 
− zakładanie trawników, 
− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie.  
 


