
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.1.18. ROBOTY ZEWNĘTRZNE  NAWIERZCHNIOWE. 
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót nawierzchniowych przewidzianych do 

wykonania na terenie przyległym do projektowanego budynku. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy 

wykonywaniu i odbiorze robót. 

 

1.2. Zakres 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót nawierzchniowych prowadzonych na 

zewnątrz projektowanego budynku związanych z wykonaniem dojścia i dojazdu do projektowanego budynku jak 

również wykonania miejsc postojowych  z nawierzchni utwardzonych. 

Szczegółowy wakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika CPV : 

- kl.45.21. kod CPV 45223300-9 „Parkingi” 

- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 „Zagospodarowanie terenu”. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest posiadanie aprobaty 

technicznej. 

 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: 

2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kształt i wzór kostki podlega akceptacji Inżyniera. 

Grubość kostki 80 mm. 

Kolorystka: 20 % czerwona, 80 % szara. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości  3 mm, 

- na szerokości  3 mm, 

- na grubości  5 mm. 

 

2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie 

statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

 

2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić nie 

więcej niż 5%. 

 

2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 

[2]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 



- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest większe 

niż 20%. 

 

2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej 

niż 4 mm. 

 

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

 

2.2.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niższej niż 

„32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

19701 [4]. 

 

2.2.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 [3]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

 

2.2.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadać 

wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

 

2.2.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 

laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność 

na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  barwniki nieorganiczne. 

 

2.3. Podbudowa z chudego betonu - wymagania 

2.3.1. Cement 

Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-B-19701 [17] lasy 32,5. 

Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, o wymaganiach zgodnych z 

PN-B-19701 [17]. 

 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 

- cement portlandzki bez dodatków 

- cement hutniczy 

- cement portlandzki z dodatkami 

  

  

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 

- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

  

60 

- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:  10 
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Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 

Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 

 

2.3.2. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

żwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14], 

piasek wg PN-B-11113 [16], 

kruszywo łamane wg PN-B-11112 [15], 

kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004 [18]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 zgodnych z PN-S-

96013 [22]. 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i 

urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

 

 

Tablica  2.   Wartości   graniczne   uziarnienia   kruszywa  do   chudego   betonu   według 

       PN-S-96013 [22] 

Sito o boku oczka 

kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 

(%) 

31,5 

16 

8 

4 

2 

1 

0,5 

0,25 

0,125 

100 

od 60 do 80 

od 40 do 65 

od 25 do 55 

od 20 do 45 

od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 

od 0 do 5 

  

  

   

Tablica 3. Wymagania dotyczące kruszywa do chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, 

%, nie więcej niż: 

4 PN-B-06714-13 

[5] 

2 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

barwa 

wzorcowa 

PN-B-06714-26 

[10] 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

[4] 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 

metodzie bezpośredniej, %, nie więcej niż: 

10 PN-B-06714-19 

[9] 

5 Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 

mm, %, nie więcej niż: 

5 PN-B-06714-18 

[8] 

6 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 30 PN-B-06714-16 

[7] 

7 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, %, nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 

[11] 

 

2.3.3. Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania 

zgodnie z wyżej podaną normą. 
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2.3.4. Chudy beton 

2.3.4.1. Wymagania dla chudego betonu 

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, 

MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 

[22] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 

MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  

[22] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-B-06250 [3] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

30 PN-S-96014 

[23] 

  

  

2.3.4.2. Skład chudego betonu 

Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości określonych w tablicy 4. 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m
3
. 

Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z p. 2.3. 

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie 

z PN-B-04481 [2] (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 

 

2.3.4.3. Projektowanie chudego betonu 

Projekt składu chudego betonu powinien być wykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. 

Projekt składu chudego betonu powinien zawierać: 

a) wyniki badań cementu, według PN-B-04300 [1], 

b) w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody, według PN-B-32250 [19], 

c) wyniki badań kruszywa (krzywe uziarnienia oraz właściwości), 

d) skład chudego betonu (zawartość kruszyw, cementu i wody), 

e) wyniki badań wytrzymałości po 7 i 28 dniach, według PN-S-96013 [22], 

f) wyniki badań nasiąkliwości, według PN-B-06250 [3], 

g) wyniki badań mrozoodporności, według PN-S-96014 [23]. 

 

2.3.4.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26], 

asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20], 

preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

folie z tworzyw sztucznych, 

włóknina wg PN-P-01715 [21]. 

 
2.4. Asfalt 

Do warstw ścieralnej należy stosować asfalt drogowy 50/70, spełniający wymagania określone w w tablicy 1. 
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Tablica 1.  Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70 

  

Lp. Wymagania Właściwości Metoda badań 

Właściwości obligatoryjne 

1. Penetracja w 25
o
C                                                          0,1 mm 50-70 PN-EN 1426 

2. Temperatura mięknienia,                                                       
o
C 46-54 PN-EN 1427 

3. Temperatura zapłonu, nie mniej niż                                      
o
C  230 PN-EN 22592 

4. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż  % m/m  99 PN-EN 12592 

5. Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), 

nie więcej niż                                                                   % 

m/m 

 

 0,5 

 

PN-EN 12607-1 

6. Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż                     %  53 PN-EN 1426 

7. Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż              
o
C  48 PN-EN 1427 

Właściwości specjalne krajowe 

8. Zawartość parafiny, nie więcej niż                                  % m/m  2,2 PN-EN 12606-1 

9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż 
o
C  9 PN-EN 1427 

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż                                 
o
C  -8 PN-EN 12593 

 

 2.5. Asfalt drogowy ze środkiem adhezyjnym 
W przypadku stwierdzenia zbyt małej przyczepności asfaltu drogowego do kruszywa należy dla jego poprawy dodać jeden ze 

środków adhezyjnych. Należy stosować środki adhezyjne, które posiadają Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 

Środki adhezyjne należy stosować zgodnie z warunkami podanymi w Aprobatach Technicznych. 

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmie Inżynier. Wydanie decyzji należy poprzedzić badaniami asfaltu i jego 

przyczepności do kruszywa metodą gotowania wg “Świadectwa dopuszczenia do stosowania środków adhezyjnych, pakoasfaltów 

i asfaltosmół w budownictwie drogowym” wydane przez IBDiM. 

Właściwości fizyczne i fizykochemiczne asfaltu ze środkiem adhezyjnym nie powinny różnić się od właściwości zwykłych 

asfaltów drogowych wg normy PN-C96170: 1965 lub PN-EN 12591:2002, a beton asfaltowy musi odpowiadać wymaganiom 

niniejszej ST. 

 

2.6. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla wypełniacza podstawowego 

i zastępczego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 

 

2.7. Kruszywo 

Należy stosować kruszywa podane w tablicy 2. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów 

dla kategorii ruchu 

  nr normy KR 4 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

11112:1996 (bazalt) 

   

kl. I ; gat.1 

2 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 

załącznik G do PN-S-96025:2000 

  

kl. I; gat.1 

3 Wypełniacz mineralny: 

 wg PN-S-96504:1961 
podstawowy  

(tylko wypełniacz wapienny) 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 

D 50/70 

  

2.8. Asfalt upłynniony 

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
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2.9. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99. 

 

2.10. Bitumiczna taśma izolacyjna 

Należy stosować bitumiczną taśmę izolacyjną produkowaną na bazie wysokomodyfikowanych asfaltów, posiadającą 

aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie drogowym i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 

2.11. Rodzaje materiałów do wykonania obrzeży betonowych 

Materiałami stosowanymi są: 

- obrzeża betonowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,  

- żwir lub piasek na podsypkę i zapraw, 

- cement wg PN-B-19701, 

- woda. 

 

2.12. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe powinny być gatunku 1- G1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 8 mm dla długości  

i 3 mm dla pozostałych. 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 

powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni, obrzeży w mm 2 

Szczerby i 

uszkodzenia krawędzi 

i naroży 

ograniczających powierzchnie  górne (ścieralne) niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe powierzchnie:  

                    liczba max 2 

                    długość, mm, max 20 

                    głębokość, mm, max 6 

 

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączony powinien być atest producenta potwierdzający jej 

jakość na podstawie przeprowadzonych badań.   

Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie 

oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 

Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki  

z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN–80/B–10021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 

oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia 

wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj 

badań, które Wykonawca wykona na swój koszt. 

 

2.13. Cement 

Cement użyty do wytwarzania betonów i podsypkę cementowo – piaskową powinien być marki nie mniejszej niż 

32,5 wg PN–B–19701. 

 

2.14. Woda 

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo – piaskowej powinna być odmiany "1" i odpowiadać 

wymaganiom PN–B–32250. 
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2.15. Piasek, żwir 

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11113, a żwir wymaganiom normy PN-B-

11111. 

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06711. 

 

2.16. Beton 

Beton do obrzeży musi spełniać następujące wymagania PN-B-06250: 

- beton B25 i B30, 

- nasiąkliwość nie większa niż 4%, 

- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności, co najmniej W8, 

- odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności, co najmniej F 150. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania podbudów z chudego betonu 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w 

urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. Inżynier 

może dopuścić objętościowe dozowanie wody, stosowanie przewoźnych zbiorników na wodę, układarek albo 

równiarek  do rozkładania mieszanki betonowej, walców stalowych gładkich wibracyjnych lub statycznych i walców 

ogumionych do zagęszczania, zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 

układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 

warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do 

wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 

szynie lub krawężnikach. 

 
3.3. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

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

wydajności 50 Mg/h, 

układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych ze stołem wibracyjnym o zmiennej szerokości układania, 

dostosowanej do szerokością jezdni i z automatycznym sterowaniem poziomu niwelety, 

skrapiarek, 

walców lekkich, średnich i ciężkich , 

walców stalowych gładkich , 

walców ogumionych, 

szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 

3.4. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

4.1.2. Kostka betonowa 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości 

betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

4.1.3. Asfalt 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

cysternach kolejowych, 

cysternach samochodowych, 

bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.. 

 

4.1.4. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

 

4.1.5. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

4.1.6. Mieszanka betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 

podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

 

4.1.7. Transport obrzeży betonowych 

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Nawierzchnie z kostki brukowej 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 5
o
C oraz 

wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać produkcji mieszanki 

betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2
o
C w czasie 

najbliższych 7 dni. 

 

5.1.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na 

podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy według dokumentacji 

projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie 
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niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod 

wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

 

5.1.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 

zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

 

5.1.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za 

pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w 

ST, za zgodą Inżyniera. 

Podbudowę z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości 20 cm, po zagęszczeniu. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o 

przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia 

i podobne wady, powinny być natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych 

na pełną głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego 

według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie 

powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją + 

10% i - 20% jej wartości. 

 

5.1.5. Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez 

wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa 

podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic 

w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy 

wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 

działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy 

czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, 

nie przekracza 60 minut. 

 

5.1.6. Nacinanie szczelin 

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin 

pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% jej grubości. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości (wg tablicy 4) i spodziewanego 

przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała 

powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

 

5.1.7. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 

być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
, 

b) skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, w ilościach ustalonych w ST, po 

uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 dni, 
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d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej  

30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 

e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być zastosowane po uzyskaniu 

akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielęgnacji, a po tym 

czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.  

 

5.1.8. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 

Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 

powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt . 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 

możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

 

5.1.9. Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne betonowe wg 

BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

5.1.10. Podsypka 

Na podsypkę cementowo - piaskową i piaskową należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom  

PN-B- 06712 [3]. 

Podsypkę cementowo – piaskową  1:4 stanowi mieszanka cementu (1 część) i piasku (4 części). Należy ją 

przygotować w mieszarkach mechanicznych.  

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.1.11. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - 

wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 (drogi ,place) lub piaskowej (chodniki) w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 

 

5.2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 

akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 

składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
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 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 

krzywe graniczne. 

 

5.2.1.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 

orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 

  

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

  

Wymiar oczek sit #, mm 

Zawartość asfaltu 

Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu KR 4 

Mieszanka mineralna, od  0 do 12,8 mm 

Przechodzi przez: 16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość ziarn > 2,0 

                              0,85 

                              0,42 

                              0,30 

                              0,18 

                              0,15 

                              0,075 

 100 

87÷100 

73100 

6689 

5775 

4760 

3548 

(5265) 

2536 

1827 

1623 

1217 

1115 

79 

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % 

m/m 

  

4,86,5 

  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na 

rysunku 1. 

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej  
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 nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR 4 

  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 

Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

 

Tablica 4. Wymagania wobec warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Wymagania warstwy ścieralnej  

z BA dla kategorii ruchu KR 4 

1 Moduł sztywności pełzania 
1)

, MPa  14,0 
 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60
o
 C, kN 

 10,0
2)

 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % 

od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   

 od 0 mm do 12,8 mm 

  

6,0 cm 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 3,0 do 5,0 

1) dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 

prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i 

gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 

Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 

temperatury. Dla kategorii ruchu KR5 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz 

nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach 

określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5
o
 C. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla 50/70   od 145
o
 C do 165

o
 C. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 

właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30
o
 C od 

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z 50/70   od 140
o
 C do 170

o
 C. 

 

5.2.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża 

powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 5. 
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Tablica 5. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

    ścieralną 

1 Dojazdowe i manewrowe 9 

2 Pozostałe 12 

  

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 5, podłoże należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 

upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano 

w tablicy 6. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń oraz spoin roboczych powinny być pokryte: 

- bitumiczną taśmą izolacyjną określoną w ST dla warstwy ścieralnej. 

 

Tablica 6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

  

Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m
2
 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa z gruntu stabilizowanego 

cementem 

od 0,3 do 0,5 

2 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 

5.2.4. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w 

celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

  

Lp. 

  

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m
2
 

1 Podbudowa asfaltowa  od 0,3 do 0,5 

2 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 

upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej: 

 -      8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

 -      2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 

 -      0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m
2
 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

 

5.2.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5
o
 C 

dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 10
0
 C dla wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się 

układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 

wiatru (V > 16 m/s). 

 

5.2.6. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 

przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
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Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego podano w 

tablicy 8. 

 

Tablica 8. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  zaprojektowanego  

przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

  

Lp. 

  

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe dla 

kategorii ruchu od KR 3 do KR 5 

  

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 

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

2,0 

  

 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            

# 0,075mm 

 1,5 

4 Asfalt   0,3 

  

5.2.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.  Układanie 

nawierzchni należy wykonać całą szerokością jezdni. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 

5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 

odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu  50/70  130
o
 C. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien 

być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem (w 

warstwie wiążącej) lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową (w warstwie ścieralnej). Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

5.3. Obrzeza betonowe 

5.3.1. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN–B–06050. 

 

5.3.2. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Wysokość obrzeża nad 

nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinno być zgodna z Dokumentacją Projektową. Niweleta obrzeża 

powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być po 

ustawieniu obsypana piaskiem. żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie 

obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Nawierzchnie z kostki brukowej 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
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Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  niniejszych specyfikacjach. 

 

6.1.2. Badania w czasie robót 

6.1.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy 

5. 

  

Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z chudego betonu 

    Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości badań na 

dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy na jedno badanie  

1 

2 

3 

4 

Wilgotność mieszanki betonowej 

Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Uziarnienie mieszanki kruszywa 

Grubość podbudowy 

  

2 

  

600 m
2
 

5 Badanie właściwości kruszywa wg tabl. 3 

pkt 2.3 

Dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie kruszywa 

6 Wytrzymałość na ściskanie 

po   7 dniach 

po 28 dniach 

  

3 próbki 

3 próbki 

  

400 m
2
 

7 Badanie cementu dla każdej partii 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Nasiąkliwość w przypadkach wątpliwych 

10 Mrozoodporność i na zlecenie Inżyniera 

   

6.1.2.2. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 

mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 

 

6.1.2.3. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00, przy 

oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 [2] (metoda II). 

 

6.1.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy 

wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15 [6]. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2. 

 

6.1.2.5. Grubość warstwy podbudowy 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie może różnić się od 

grubości projektowanej o więcej niż  1 cm. 

 

6.1.2.6. Badania kruszywa 

Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 . 

 

6.1.2.7. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań 

należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować 

i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013 [22]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 

przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

 

6.1.2.8. Badania cementu 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w  tablicy 1. 
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6.1.2.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [19]. 

 

6.1.2.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250 [3]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

 

6.1.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 

 

6.1.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

 

 Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

Badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 

6 Ukształtowanie osi w planie*
)
 25 m, dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m
2
 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych. 

  

6.1.3.2. Szerokość podbudowy 

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

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 

co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

 

6.1.3.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

[25].  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej. 

 

6.1.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

0,5 %. 

 

6.1.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 

cm, -2 cm. 

 

6.1.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

dróg. 

 

6.1.3.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  1 cm. 



 17 

6.1.4. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 

wyrobu. 

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na 

ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 

dziennej ok. 600 m
2
 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). 

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych w niniejszej 

ST. 

 

6.1.5. Badania w czasie robót 

 

6.1.5.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 

ST. 

 

6.1.5.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 

stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

 

6.1.5.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 

zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg niniejszej ST: 

- pomierzenie szerokości spoin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.1.6. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

 

6.1.6.1. Nierówności podłużne 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny 

przekraczać 0,8 cm. 

 

6.1.6.2. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

 

6.1.6.3. Niweleta nawierzchni 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm. 

 

6.1.6.4. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

 

6.1.6.5. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 

 

6.1.7. Częstotliwość pomiarów 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do 

powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m
2
 nawierzchni i w 

punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 
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6.2. Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

 

6.2.2. Badania w czasie robót 

6.2.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 

9. 

 

6.2.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 9. Dopuszcza się wykonanie badań 

innymi równoważnymi metodami. 

 

6.2.2.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

 

6.2.2.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

 

Tablica 9. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

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

 

6.2.2.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

 

6.2.2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 

odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

 

6.2.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 

odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru  2
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  ST. 

 

6.2.2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

 

6.2.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 

powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

 

6.2.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.2.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 

10. 

 

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą, co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej, niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

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

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

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

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 

6.2.3.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową,  

z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w 

nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej 

położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

 

6.2.3.3. Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być 

większe od podanych w tablicy 11. 

 

Tablica 11. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna 

1 Dojazdowe i manewrowe 6 

2 Pozostałe ulice 9 

 

6.2.3.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

 

6.2.3.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm. 

 

6.2.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
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6.2.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %.  

 

6.2.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 

konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 

6.2.3.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich 

powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność 

obcięcia  pokryte asfaltem. 

 

6.2.3.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękanych. 

 

6.2.3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST  

i recepcie laboratoryjnej. 

 

6.3. Obrzeża betonowe 

6.3.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek posiada 

aprobatę techniczną. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wyników badań podanych w pkt. 2.3. 

Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, 

składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót  

z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych ST – "Wykonanie robót" oraz  

w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.  

 

6.3.3. Dopuszczalne odchylenia 

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży nie mogą przekraczać ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenie linii 

obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 2 cm. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych jest 1 metr [m] ustawionego obrzeża 

 
8. ODBIÓR 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy. 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
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3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

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

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

7. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

8. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

9. PN-B-06250 Beton zwykły 

10. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 

11. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

12. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

13. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

14. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

15.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

16. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

17. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

18. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

19. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

20. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i 

mieszanka 

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

22. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 

23. PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 

24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

  4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 

nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 

nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

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

zgodności 
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem 

statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. 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 z 1999 r., poz. 430). 

 

 

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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