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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych i zagospodarowania terenu na terenie oczyszczalni ścieków podczas 

realizacji zadania pt.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sępólnie Krajeńskim”. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót przy Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Sępólnie 

Krajeńskim. 

1.1. Określenia podstawowe 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

Beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0kg/dm3, wykonany z cementu, wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 

mineralnych i domieszek chemicznych, 

Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody, 

Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2mm i wody, 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 

zagęszczeniem, 
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Klasa betonu- symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu RG
b . 

(beton klasy C30/37 przy  RG
b = 35MPa) 

Beton napowietrzony – beton  zawierający specjalnie wprowadzone powietrze, w ilości nie 

mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej powstałe w wyniku działania domieszek 

napowietrzających dodanych do mieszanki betonowej, 

Beton nawierzchniowy – beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy 

zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię, 

Fibrobeton – beton zbrojony zbrojeniem rozproszonym, 

Domieszki napowietrzające – preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie 

podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie rozmieszczonych 

pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym, 

Preparaty pielęgnacyjne – produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na 

jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu 

przed parowaniem wody. 

Szczelina rozszerzania – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i  umożliwiająca 

wydłużenie i kurczenie płyt, 

Szczelina skurczowa pełna – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca 

tylko kurczenie się płyt, 

Szczelina skurczowa pozorna – szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 

poprzecznego, 

Szczelina podłużna – szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi. 

Masa zalewowa na gorąco – mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 

dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniacza i innych dodatków uszlachetniających, 

przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco, 

Masa zalewowa na zimno- mieszanina żywic syntetycznych, jedno lub dwuskladnikowych, 

zawierająca koniecznie dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypelniania 

szczelin nawierzchni na zimno, 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Zamawiający – każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający 

zamówienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. 

Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w 

wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
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Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ   

Roboty drogowe, to nowoprojektowane odcinki dróg i placów oraz odtworzenie istniejących 

nawierzchni placów i dróg oraz powierzchni trawiastej po zakończeniu robót sieciowych bądź 

uszkodzeniu nawierzchni podczas prowadzenia robót. 

Zakres robót przedstawia się następująco: 

 Prace pomiarowe 

 Roboty ziemne i rozbiórkowe  

 Roboty przygotowawcze 

 Likwidacja  – rozbiórka  istniejących pól  biologicznych  osadów, 

 Wykonanie nowych, projektowanych placów w  miejscu  pól  biologicznych   

* place  składowe  na  kompostowanie odwodnionych  osadów  ściekowych,  

* place  na  zrębki , gałęzie  i  inne  biologiczne  dodatki  wzbogacające  kompost . 

* drogi dla  obsługi  w/w   

  Poszerzenie drogi wjazdowej  

 Wykonanie projektowanego parkingu  dla  personelu  i  dalej  w  kierunku  płd.- zach. 

projektowano  dojazd  do  nowego  punktu  zlewnego  ścieków  dowożonych 

 Wykonanie projektowanej drogi dojazdową  do  komory  stabilizacji  tlenowej (18) oraz  don 

PIX  i  PAX    z  możliwością  zawracania  

 Wykonanie projektowanej  drogi technologicznej  płn.- płd.  dla  obsługi  infrastruktury  

procesu  technologicznego  oczyszczania  ścieków  ( 5 ,5 a , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 11 a , 12) 

 Remont istniejących odcinków dróg i placów, zniszczonych podczas realizacji robót. 

 

2.1. Projektowane nawierzchnie 

Tabela nr 1 

przekrój  konstrukcyjny  nawierzchni  dla  dróg  i  placów 

dolna  warstwa  podbudowy / odsączająca/ z  piasku                                                                                                                                                 
średnioziarnistego zagęszczana mechanicznie do 
Is=1.00                             

gr. 30 cm 

ułożenie  geowłókniny  separującej   360 g/m2- 
wzmacnia  podłoże  tłuczeń  stabilizowany mech. 
32/64 mm                                                           

gr. 20 cm 

tłuczeń stabilizowany mech. 16/32 mm                                                         gr. 15 cm 

warstwa  jezdna z fibrobetonu C30/37 zawierającego 
zbrojenie rozproszone, zdylatowana  do  1/3 h                                                

gr.20 cm      

                                                                                                           
Razem          

gr .85 cm 
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Tabela nr 2 

przekrój  konstrukcyjny  nawierzchni  parkingu 

warstwa   filtracyjna  z  piasku                                                                        gr. 10 cm 

tłuczeń  stabilizowany mech. 32/64  mm                                                        gr. 15 cm 

tłuczeń stabilizowany mech. 16/32  mm                                                         gr. 10 cm 

podsypka cem.-piask 1:4                                                                                 gr. 5 cm      

nawierzchnia z kostki brukowej                                                                      gr .8 cm 

Razem          gr. 48 cm 

 

Biorąc  pod  uwagę , że  po  terenie  zmodernizowanej  oczyszczalni  ścieków  jak  również  

podczas  budowy  będzie  się  poruszał  ciężki  sprzęt  budowlany  a  potem  technologiczny 

przyjęto  obciążenie – 100 kN/oś . Przyjęto  również , że na  terenie  całej  oczyszczalni  będzie  

obowiązywała  maksymalna  prędkość  ruchu – 20  km/h . 

W  związku  z  powyższym  oraz  uwzględniając  trudne  warunki  dla  nawierzchni  - dowożone  i  

składowane osady  na  placach  składowych, w  warunkach  zimowych  częste  „przechodzenie 

przez  zero „ zabiegi  związane  z  pryzmowaniem  osadów  na  kompost ,przerzucaniem i 

napowietrzaniem ,oraz  zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej z  

dnia 2 marca 1999r. w  sprawie warunków technicznych , jakim  powinny  odpowiadać  drogi  

publiczne     i  ich  usytuowanie (Dz.U. Nr 43,poz. 430) -  proponuje  się przyjąć  nawierzchnię  

kategorii  KR5 – dla  ruchu  ciężkiego . 

 

Tabela nr 3 

Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych. 
 

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas 
obliczeniowy 

 obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN 

KR1  12  7 

KR2 od 13 do 70 od 8 do 40 

KR3 od 71 do 335 od 41 do 192 

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572 

KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144 

KR6 2001 i więcej 1) 1145 i więcej 1) 
 

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 

 

Wszystkie nawierzchnie  dróg  w  krawężnikach  betonowych 15 x 30 cm .na  podsypce  cem.-piask. 

1:4 na  ławie z  betonu  B-15  z oporem o przekroju F =  0.09 m2  (wg  wymiarów  na  rysunku-

przekroje), niezależnie  czy  krawężnik  wtopiony  czy  ze  światłem. Zaprojektowano  ściek z  dwóch  

rzędów  prefabrykatów  fibro prasowanych  z  betonu  B-15  na podsypce  cem.-piask.gr.- 5 cm.  na  

ławie  o  wymiarach  20 x 70 cm z betonu B-15 (rysunek).   

Ogólna  powierzchnia  dróg  placów  i  parkingów projektowanych – wynosi   7135 m2. 

Powierzchnia  placów - wynosi  4605 m2 

Powierzchnia  dróg – wynosi 2450 m2 



 

 

STWiORB MODERNIZACJA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

ST-08 „ Drogi, place” 

 

9  
 

 

 

Powierzchnia  parkingu – 80 m2 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄC STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

 

Materiały budowlane do realizacji robot musza spełniać wymogi odnośnych przepisów  i być   

dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie 

uznaje się wyroby, dla których wydano: certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych. Wykonawca ma obowiązek przedstawić informacje dotyczące źródła zakupu, 

wytwarzania lub wydobywania materiałów i przedstawienie świadectwa badań laboratoryjnych tych 

materiałów i przedłożenie  do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru oraz Inwestora. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pozyskiwanych z różnych źródeł.  

 Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu 

właściwości i wymogów technicznych oraz spełnieniu wymagań założonych w dokumentacji 

projektowej. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty innych producentów) pod 

warunkiem: 

a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych, technologicznych i 

estetycznych, 

b) przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru), 

c) akceptacji Inwestora, Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów zastosowanych przy realizacji zadani. 

 

3.1. Materiały na podsypkę i do zaprawy 

 

Piasek na podsypkę cementowo – piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 a do 

zaprawy cementowej 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. 

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

Należy ją przygotować w mieszarkach mechanicznych. Grubość podsypki po zagęszczeniu : 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą zagęszczona i wyprofilowana. 

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

 
3.2. Woda 

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

stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez bada 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. 

 

3.3. Kruszywo  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w we właściwych 

normach branżowych 

Ponadto dla kruszywa do warstwy odsączającej powinny być spełnione następujące warunki: 

szczelności 

D15 / d85 ≤ 5 

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

wodoprzepuszczalności 

k10 ≥ 8 m/dobę 

Materiał na podsypkę piaskową powinien być składowany w sposób uniemożliwiający 

zanieczyszczenie lub wymieszanie z innym materiałem. 

Rys. 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) 
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Tabela nr 4. Wymaganie cechy fizyczne kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego 

Badania 
według podbudowa 

zasadnicza 
podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

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

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 
PN-EN 933-
1:2000 

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

5 10 5 10 
PN-EN 933-
1:2000 

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

35 45 35 40 
PN-EN 933-
4:2001 

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

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1:2000 

5 

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

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-
8:2001 

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 

PN-EN 1097-
2:2000 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 
PN-EN 1097-
6:2002 

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

5 10 5 10 
PN-EN 1367-
1:2001 

9 
Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1:2000 

10 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

PN-S-
06102:1997 

 

Tabela 5. Skład ziarnowy kruszywa 

Sito kwadratowe mm Przechodzi przez sito % 

63 100 

31,5 76-100 

16 56-93 

8 40-75 

4 28-58 

2 19-41 

0,5 9-23 

0,075 2-10 
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3.4. Cement 

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-EN197-

1:2002. 

Dla dróg o kategorii ruchu od KR4 do KR6 należy stosować cementy portlandzkie CEM I 32,5 N; 

CEM I 32,5 R i CEM I 42,5 N; CEM I 42,5 R. 

W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej dwuwarstwowej, do obu warstw należy stosować 

ten sam rodzaj i klasę cementu.  

Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 

 
Tabela nr 6. Cementy do drogowych nawierzchni betonowych 

 
Rodzaje 

nawierzchni 
Klasa 

betonu 
Rodzaj 

cementu 

Klasa 
cementu 

Wymagania 
normowe 

Wymagania specjalne 

 
 
 
 
 
 

Typowa 
nawierzchnia  

betonowa 

 
 
 
 
 
 
 
 

od 
C25/30 

 
 
 

cement 
portlandzki 

CEM I 

 
 

32,5 N 
32,5 R 
42,5 N 
42,5 R 

 
 
 
 
 
 

PN-EN 
197-1:2002 

oraz 
aprobata 

techniczna 
IBDiM 

Wodożądność wg PN-EN  

196-3:1996  28,0%, wytrzymałość po 2 dniach 

wg PN-EN 196-1:1996  29,0 MPa, powierzchnia 

właściwa wg PN-EN 196-6:1997  3500 cm
2
/g, 

początek wiązania wg PN-EN 196-3:1996   

 120 minut 

do 
C40/50 

cement 
portlandzki 

żużlowy 
CEM II/A-S 
CEM II/B-S 

 
 

32,5 N 
32,5 R 

 

 cement 
portlandzki 
popiołowy 
CEM II/A-V 
CEM II/B-V 

42,5 N 
42,5 R 

 

 cement 
hutniczy 

CEM III/A 

32,5 N 
42,5 N 

 

 Nawierzchnia 
betonowa do 
wczesnego 
obciążenia 

ruchem 

 
 

od 
C25/30 

do 
C40/50 

 
 

cement 
portlandzki 

CEM I 

 
 

42,5 N 
42,5 R 

 
Wodożądność wg PN-EN  

196-3:1996  28,0%, 
wytrzymałość po 2 dniach wg 

PN-EN 196-1:1996  29,0 
MPa, powierzchnia właściwa 

 
 

Nawierzchnia 
betonowa w  

warunkach 
agresji 

siarczanowej 

 
 
 
od 
C25/30 
do 
C40/50 

cement 
portlandzki 
specjalny 

siarczanoodp
orny 

CEM I HSR 
CEM I MSR 

32,5 N 
32,5 R 
42,5 N 
42,5 R 

 
PN-B-

19705:1998 [39] 
oraz aprobata 

techniczna IBDiM 

wg PN-EN 196-6:1997   3500 cm
2
/g, początek 

wiązania wg PN-EN 196-3:1996  

 120 minut 

cement 
portlandzki 
popiołowy 
CEM II/B-V 

32,5 N 
42,5 N 

Aprobata 
techniczna  

IBDiM 

 

cement 
hutniczy 

CEM III/B 

 
32,5 N 

Załącznik do PN-
B-19705:1998  

 

cement 
pucolanowy 
CEM IV/B 

42,5 N oraz aprobata 
techniczna IBDiM 
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3.5. Beton 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 
 

3.6. Krawężniki 

 

Wszystkie nawierzchnie  dróg  w  krawężnikach  betonowych 15 x 30 cm .na  podsypce  cem.-piask. 

1:4 na  ławie z  betonu  B-15  z oporem o przekroju F =  0.09 m2  (wg  wymiarów  na  rysunku-

przekroje), niezależnie  czy  krawężnik  wtopiony  czy  ze  światłem. Zaprojektowano  ściek z  dwóch  

rzędów  prefabrykatów  fibro prasowanych  z  betonu  B-15  na podsypce  cem.-piask.gr.- 5 cm.  na  

ławie  o  wymiarach  20 x 70 cm z betonu B-15. 

Zastosowane krawężniki powinny odpowiadać następującym normom: PN-80/6775-03, PN-80/6775-

03. Nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. 

 
3.7. Domieszki napowietrzające 

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z 

normą PN-EN 934-2:1999 lub aprobatą techniczną. 

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w 

nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001. 

Tabela nr 7. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 

Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 

średnica ziaren 
kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej lub 
uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 
uplastyczniającą 

mm średnia 
dzienna 

minimalna średnia 
dzienna 

minimalna 

8  5,5 5,0 6,5 6,0 

16  4,5 4,0 5,5 5,0 

31,5  4,0 3,5 5,0 4,5 

3.8.  Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy zalewowe, wbudowywane 

na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 

3.9.  Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

 włókniny według PN-P-01715:1985, 

 folie z tworzyw sztucznych, 

 piasek i woda. 

 

3.10. Zbrojenie 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją stosuje się następujące rodzaje zbrojenia: 
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- rozproszone z włókien stalowych. 

Zmiana parametrów użytego zbrojenia wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru oraz autora 

projektu branży drogowej. 

Celem dozowania włókien stalowych do mieszanki betonowej jest zmian właściwości 

mechanicznych betonu. Beton niezbrojony jest materiałem kruchym tzn. w wyniku przekroczenia 

dopuszczalnych naprężeń rozciągających następuje w nim gwałtowne niekontrolowane kruche 

pęknięcie, czego rezultatem jest utrata właściwości użytkowych betonu.  

Beton zawierający w swoim składzie włókna tzw. fibrobeton charakteryzuje się przede 

wszystkim: 

 niekruchym, pseudoplastcznym procesem zniszczenia w wyniku czego możliwa jest kontrola 

propagacji rys oraz praca elementu zarysowanego jako integralnej całości mimo 

wysterowania mikrorys. 

 zdolnością do pochłaniania znacznych ilości energii przy wszystkich obciążeniach 

dynamicznych 

 poprawą dystrybucji naprężeń przed zarysowaniem matrycy betonowej 

 przenoszeniem obciążenia przez włókna po zarysowaniu 

 ograniczeniem zarysowań. Propagujące rysy napotykają na włókna, które zatrzymują ich 

dalsze powiększanie i rozwieranie się. 

 

3.11. Ława betonowa  

Ława betonowa pod krawężniki wykonanie z betonu klasy B-15. 

 

3.12. Kostka betonowa  

wibroprasowana szara gr 8 cm, gat.I. 

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać 

wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 

powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z 

poniższymi wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 

odchyłkami od wymiarów: 

 długość i szerokość  3,0 mm, 

 grubość    5,0 mm, 

2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 

 50 MPa, dla klasy „50”, 

3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 

następujące warunki: 
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 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 

 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno być 

większe niż 20%, 

4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 

5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 

 3,5 mm, dla klasy „50”, 

6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 

jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tabeli nr 8. 

  

Tabela nr 8. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 

 tekstura 
 

 rysy i spękania 

 kolor według katalogu  
producenta 

 

 przebarwienia 
 
 
 

 plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 

 naloty wapienne 

 
jednorodna w danej 
partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
 
 
dopuszczalne 
niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
 

niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 

 
jednorodna w danej 
partii 
niedopuszczalne 
dopuszczalne różnice 
w odcieniu tego 
samego koloru 
dopuszczalne 
kontrastowe 
przebarwienia tego 
samego koloru na 
pojedynczej kostce 

niedopuszczalne 

 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

 dopuszczalna liczba w          
1 kostce 

 dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

 
 
 

2 
 

30 mm x 10 mm 

 
 
 
2 
 

50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 
przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

 dopuszczalna liczba w          
1 kostce 

 dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

 
 
 

2 
 

20 mm x 6 mm 

 
 
 
2 
 

30 mm x 10 mm 
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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. 

 
4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować jakość wykonywanych robót i wydajność 

gwarantującą  wykonacie robót w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających 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 

wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

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. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

Do wykonania Robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować: 

 młoty pneumatyczne, 

 koparki, 

 koparko – ładowarki, 

 spycharki, 

 samochody samowyładowcze, 

 drobny sprzęt ręczny. 

  
5. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego  a dotyczących w szczególności dopuszczalnych obciążeń pojedynczą oś . 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdu do terenu budowy. 

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.Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu 
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zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku 

palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.Palety transportowe 

powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 

uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek 

(zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. 

Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu 

samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 

Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 

betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne 

należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 

powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 

środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 

OST. 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym na miejsce wskazane  przez 

Inspektora Nadzoru. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. 

 
6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne opisane są w STWiORB ST-00 „ Wymagania ogólne” 

6.2. Roboty rozbiórkowe 

Ewentualne doły powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 

z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy drogowe powinny być tymczasowo 

zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej 

Rozebranie podbudów, nawierzchni i chodników 

Warstwę nawierzchni wraz z podbudową należy usunąć mechanicznie przy użyciu młotów 

pneumatycznych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Materiały (gruz) 

składowane w pryzmy należy wywieźć na wysypisko lub składowisko przyobiektowe w zależności 

od dalszego przeznaczenia. 

Rozebranie konstrukcji betonowych, kamiennych i stalowych 

Elementy konstrukcji betonowych, kamiennych i stalowych należy rozbierać mechanicznie przy 

użyciu młotów pneumatycznych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Gruz 
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składowany w pryzmach należy wywieźć na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.3. Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie  

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 

możliwe wyłącznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 

przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 

terenu. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

sposób opisany w ST i dokumentacji projektowej. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN- 77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrole 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 

tolerancja od -20% do +10%. 

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 
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zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 

koszt. 

 

6.4. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  

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 osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa sie z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po 

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (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 określona 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. 

 

 

6.5. Roboty związane z budową nowych placów 

 

6.5.1. Ogólne warunki przystąpienia do robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być  wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 

5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 

przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 

Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C pod 

warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych 

dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 50C pod 

warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki 

betonowej powyżej 50C przez okres co najmniej 3 dni. 
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Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

6.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 

wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. 

Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-B-06250:1988  lub PN-EN 206-

1:2000. Domieszkę napowietrzającą należy dozować razem z wodą zarobową. 

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

sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

 

6.5.3. Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Podstawowym warunkiem właściwego ułożenia mieszanki jest niedopuszczenie do rozwarstwienia 

jej składników. Sposób układania zależy od konsystencji mieszanki, kształtu elementu, ilości i 

rozmieszczenia zbrojenia oraz systemu zagęszczenia. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 

i akceptacji przez Inspektora nadzoru  dokumentacji technologicznej, obejmującej betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora 

nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna 

przekraczać 3 m. Słupy mogą być betonowane od góry z wysokości nie większej niż 3,5 m. 

W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych wyżej należy 

stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania  

urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia (klapy ruchome) pozwalające na 

pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy 

układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe 

przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do redukcji prędkości spadającej 

mieszanki. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 

 w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

 w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 

zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. Do zagęszczenia 

mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite 

zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. Sposób nadania 

tekstury powinien być określony w SST i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 

nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inspektora nadzoru. 
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a) Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 

uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 

deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 

betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 

prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 

niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

b) Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 

betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 

Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy 

betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch 

układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. 

W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę 

roboczą. 

6.5.4. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Ma na celu szczelne wypełnienie formy oraz usunięcie pustek w układanym betonie. 

Zagęszczanie mieszanki może być przeprowadzane: 

 ręcznie – rzadko stosowane, możliwe do przeprowadzenia przy mieszance o konsystencji 

ciekłej, polega na sztychowaniu np. prętem stalowym;  

 mechanicznie – polega najczęściej na wibrowaniu ułożonej mieszanki (lub  wibroprasowaniu 

zależnie od technologii). 

Najpowszechniej stosowanym sposobem zagęszczania jest wibrowanie mieszanki betonowej, 

prowadzone rożnymi rodzajami wibratorów (wgłębnymi, buławowymi, powierzchniowymi, 

przyczepnymi). 

Przeprowadzone prawidłowo wibrowanie mieszanki zapewnia: 

 dokładne wypełnienie deskowania mieszanką; 

 mniejsze zużycie cementu przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości (zmniejszenie 

zawartości wody i kruszywa drobnego w mieszance betonowej w porównaniu z 

zagęszczaniem ręcznym); 

 jednorodną i szczelną strukturę betonu; 

 prawidłowe otulenie prętów zbrojenia mieszanką, co zwiększa przyczepność betonu do 

wkładek stalowych. 
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6.5.5. Pielęgnacja nawierzchni 

Wytyczne dotyczące pielęgnacji elementów betonowych podane są w normie PN-EN 13670:2011 

„Wykonywanie konstrukcji betonowych”. 

Pielęgnację powierzchni betonu należy rozpocząć bezzwłocznie po zakończeniu operacji 

zagęszczania i wykańczania betonu tam gdzie jest to konieczne. W razie konieczności ochrony 

powierzchni betonu przed jej ostatecznym wykończeniem, należy stosować pielęgnację 

tymczasową. 

Długość okresu pielęgnacji świeżo ułożonego betonu jest uzależniona od panujących warunków 

atmosferycznych i rodzaju zastosowanego cementu. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 

należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i 

najmniej pracochłonną. 

Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po 

zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami SST. 

Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 

powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo 

pielęgnowana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 

nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku  gdy 

temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

6.5.6. Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 

W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

 szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane , 

 szczeliny skurczowe pozorne, 

 szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 

 szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 

poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy 

wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli 

przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę.Szczeliny skurczowe pozorne  należy 

wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 

1/3 płyty.  

Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń nawierzchni 

betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, 

energetyczne, korytka ściekowe itp.). 
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 Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin 

rozszerzania pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 

Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w 

poniższej tabeli. 

 

Tabela nr 9. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 

0 C 

5 
od 5  

do 15 

od 15  

do 25 

od 25  

do 30 

Ilość godzin od ułożenia 

mieszanki do osiągnięcia przez 

beton wytrzymałości 10 MPa 

od 20  

do 30 

od 15  

do 20 

od 10  

do 15 

 

od 6 do 

10 

 

6.5.7. Zbrojenie szczelin 

W miejscu występowania szczelin stosuje się: 

 dyble jako zbrojenie szczelin poprzecznych, 

 kotwy jako zbrojenie szczelin podłużnych. 

Rozmieszczenie, długość, średnica oraz rodzaj stali dybli i kotew powinno być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

6.5.8. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, 

lub wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową i 

SST. 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 

zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 

suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy 

bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 

stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 

Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 

6.5.9. Odcinek próbny 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 

 określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubości nawierzchni, 
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 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego lub czasu wibrowania urządzeń wibracyjnych 

dla uzyskania jednolitego zagęszczenia całej warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 

i zagęszczania jakie będą stosowane do wykonywania nawierzchni. 

Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie powinna być 

mniejsza niż 200 m. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu wyników badań i 

pomiarów z odcinka próbnego przez Inżyniera.  

 

6.6. Roboty związane z budową nowych odcinków dróg 

6.6.1. Podłoże  

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed  

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

6.6.2. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

podsypce cementowo-piaskowej  oraz podbudowie, 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

wykonanie podbudowy, wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. 

ścieków), przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostek z ubiciem, 

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, wypełnienie szczelin 

dylatacyjnych, pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

6.6.3. Obramowanie nawierzchni 

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. 

6.6.4. Podsypka 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

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. 

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. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
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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. 

6.6.5. 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. 

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 osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa sie z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inspektora nadzoru. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (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 określona 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. 

6.6.6. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny 

być zgodne z niniejszą ST, w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 

odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru lub Inwestorowi.  
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6.6.7. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. 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. 

6.6.8. 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. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak 

aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 

bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 

przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 

zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 

kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

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.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia 

oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 

ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
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6.6.9. 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. 

6.6.10. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.  

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: 

piaskiem- jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 

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

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 gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 

wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i 

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 

całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 

szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

6.6.11. Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą 

cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach 

zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie 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 dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje 

zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż 

jezdni. 
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6.6.12. 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. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów, które zamierza przeznaczyć do realizacji, przedkładając do oceny Inspektorowi 

Nadzoru: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, aprobaty 

techniczne i deklaracje zgodności, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 

i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inspektora nadzoru wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od  przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu.  

 

7.2. Badania wykonanych robót 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-

1 : 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 
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Zaleca się  wykonanie planu kontroli jakości robót , zawierającego m.in. podział na części 

podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek 

do kontroli. 

7.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano 

tabeli poniżej. 

Tabela nr 10 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba  

na dziennej działce 

roboczej 

1 Właściwości kruszywa  
Dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie 

kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego 

źródła 

3 Właściwości cementu Dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki 

betonowej 

3 

6 
Oznaczenie zawartości powietrza w 

mieszance betonowej 
3 

7 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 

po 28 dniach 

3 próbki 

8 
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie 

przy zginaniu po 28 dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km 

 

7.2.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej part ii. 

Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST i dokumentacji 

projektowej. 

7.2.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1998. 
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7.2.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 

197-1:2002 i PN-B-19705:1998. 

7.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 3.3. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 

być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 

 

7.2.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w 

recepcie. 

7.2.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 

2001. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 

7.2.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu 

wg PN-EN 12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w 

recepcie. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 

lub PN-EN 12390-3:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli nr 

11 

7.2.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 

12390-5:2001.  Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w tabeli nr 11 

7.2.10. Nasiąkliwość betonu 

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli nr 11 

7.2.11. Mrozoodporność betonu 

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tabeli nr 11 

Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50 

Tabela nr 11 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, nie mniejsza niż, 
MPa 

dla B30 dla B50 
PN-B-06250 

PN-EN 12390-3  

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, 
nie mniejsza niż, MPa 

 
od 4,0 do 6,5 

PN-S-96015  
PN-E 12390-6 
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3 Nasiąkliwość po 28 dniach 
dojrzewania, nie więcej niż, % 

5,0 PN-B-06250  

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy 
badaniu bezpośrednim, ubytek masy, 
nie więcej niż, % 
Spadek wytrzymałości na ściskanie, 
nie więcej niż, % 

 
 

5,0 
 

20 

 
 

PN-B-06250  

5 Odporność na działanie soli 
odladzających po 50 cyklach w 3% 
NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-
TB-01/2001  

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów 
w betonie, nie więcej niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11  

 

7.3. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

7.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tabela nr 12 

Tabela nr 12 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  

i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo 
co 10 m łatą czterometrową 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe dla autostrad i dróg ekspresowych 
co 25 m 

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

7 Grubość nawierzchni 1 raz na 2 km 

8 Sprawdzenie szczelin - 
rozmieszczenie, wypełnienie 

2 razy na 1 km i przy moście, 
wiadukcie i na skrzyżowaniu 

9 Wytrzymałość na ściskanie, 
nasiąkliwość i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 
decyzji Inżyniera 

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

7.3.2. Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm. 

7.3.3. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04.  

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

 5 mm na drogach kl. I i II, 

 6 mm na drogach pozostałych klas. 

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 

przekraczać 5 mm. 
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7.3.4.  Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,2 %. 

7.3.5.  Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  

1,5 cm. 

7.3.6.  Ukształtowanie osi w planie 

Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 

 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 

7.3.7. Grubość nawierzchni 

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 

7.3.8.  Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 

Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją: rozmieszczenie 5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm 

(menisk wklęsły). 

7.3.9.  Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w 

sposób określony w normach PN-B-06250:1988, PN-EN 480-11:2000. 

 
7.4. Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

 

Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Tabela nr 13 

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 od osi projektowanej do 2 cm) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m  i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych  

 a) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Odchylenia:       +1 cm; -2 cm 

 b) równość w profilu podłużnym (wg BN-
68/8931-04 łatą czterometrową) 

Nierówności do 8 mm 

 c) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z 
poziomnicą i pomiarze prześwitu 
klinem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą niwelacji) 

Prześwity między łatą a po-     wierzchnią do         8 mm 

 d) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3% 

 e) szerokość nawierzchni (sprawdzona Odchyłki od szerokości projektowanej do  5 cm 
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przymiarem liniowym) 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST 00 „Wymagania ogólne” . 
 

8.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z budowa dróg z kostki betonowej i placów o nawierzchni z 

fibrobetonu jest:m2. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 

 dla nawierzchni i podbudowy - metr kwadratowy [m2] i obejmuje roboty związane z wywozem 

materiału rozbiórkowego obmierzane w metrach sześciennych [m3], 

 dla elementów betonowych, stalowych i kamiennych - metr sześcienny [m3] i obejmuje roboty 

związane z wywozem materiału rozbiórkowego w metrach sześciennych [m3], 

 dla rozbiórki krawężników, obrzeży oraz elementów odwodnienia – metr bieżący [mb] i obejmuje 

roboty związane z wywozem materiału rozbiórkowego w metrach sześciennych [m3], 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST 00 „Wymagania ogólne” . 
 . 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 

  
10. NORMY  
 

PN EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu Specyfikacja pobierania próbek 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego . Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część  8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie  wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 1097-2:2000  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
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PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych mechanicznych i fizycznych właściwości 
kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1:2001  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 

PN-EN 1744-1:2000  Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

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

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

PN-EN 197-1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 197-1:2002 Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-30002 Cementy specjalne. 

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

PN-EN 480-11:2000  
 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania 

PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
 

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą 
stożka opadowego 
 PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 3. Badanie konsystencji metodą 
VeBe 
 PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 4. Badanie 
konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
 PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 5. Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego 
 PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 6.  

PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Cześć 7. Badanie 
zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 
 PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Cześć 1. Kształt, wymiary i inne 
wymagania dotyczące próbek do badania i form 
 PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Cześć 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 
wytrzymałościowych 
 PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Cześć 3. Wytrzymałość  na ściskanie próbek do badania 
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PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Cześć 4. Wytrzymałość  na ściskanie – Specyfikacja 
maszyn wytrzymałościowych 
 PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Cześć 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 
 

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Cześć 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania 
 PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Cześć 7. Gęstość betonu 

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Cześć 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
 

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Cześć 1. Odwierty 

PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 
badań 

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

PN-S/02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako 
podłoża nawierzchni podatnych. 

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. 

PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

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

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

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

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