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          SPECYFIKACJE  TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 D-05.02.01 

NAWIERZCHNIA ULEPSZONA Z KRUSZYWA , śWIRKU 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)  
są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni tłuczniowej                        
w ramach zadania : 
 

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej  
nr 108209O.  

Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany, w ciągu drogi gminnej 
wewnętrznej  dz. nr 468 . 

1.2. Zakres stosowania  STWiORB 

 Specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 . 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
− warstwy pobocza ulepszonego - z kruszywa łamanego 0/31,5 klasy II, gat. I w nos ≥ 80% stabilizowanego 

mechanicznie grubości 10 po zagęszczeniu  
-  wypełnienie przestrzeni pomiędzy krawęŜnikiem  a fundamentem bariery warstwą Ŝwirku płukanego 8-25 mm 

gr. 10 cm po zagęszczeniu na geowłókninie 
 

 1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg                   
PN-B-01100 [1]. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB  D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni są: 
− kruszywo łamane, wg PN-B-11112 [15], 
− Ŝwir  płukany 8-25 mm wg PN-B-11111 [14], 
− geowłóknina 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Wymagania dla kruszyw 
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2.3.1.1 Uziarnienie kruszywa 

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

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-3  kruszywo na  warstwę pobocza ulepszonego 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo 

2.3.1.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
łamane 

Badania 
według 

 właściwości Wymagania  

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

od 2    do 12 PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niŜ 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niŜ 40 

PN-B-06714 
-16 [4] 

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

 
1 PN-B-04481 [1] 

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

od 30 do 70 BN-64/8931 
-01 [26] 

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

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 5 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraŜa- 

 
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 
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nia, %(m/m), nie więcej niŜ 
9 

Rozpad krzemianowy i Ŝela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

 

- 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

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

 
1 PN-B-06714 

-28 [9] 

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

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

 
2.4 świr 
Stosować Ŝwir płukany 0-25 mm odpowiadający PN-B-11111 [14]Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka . 
 
2.5 Geowłóknina . 
Geowłóknina powinna odpowiadać wymaganiom określonym w STWiORB D-03.01.01 Przepusty pod koroną 
drogi 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− sprzętu do rozłoŜenie kruszywa, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  
− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody 

oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów kamiennych 

 Materiały kamienne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 
rozpyleniem. 
 Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych naleŜy dostosować do wytrzymałości kamienia, 
aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod warstwę pobocza ulepszonego - z kruszywa łamanego 0/31,5 klasy II, gat. I w nos ≥ 80% 
stabilizowanego mechanicznie grubości 10 po zagęszczeniu stanowi nasyp drogowy . 
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 Nawierzchnia  ( pobocze ) powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z 
dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niŜ co 10 m, co umoŜliwi prawidłowe 
naciągnięcie sznurków lub linek. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

  Wbudowanie kruszywa łamanego wykonać jednowarstwowo 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie. Grubość rozłoŜonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zagęszczeniu osiągnięto grubość 
projektowaną. 
 Warstwa kruszywa po rozłoŜeniu powinna być zagęszczana płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.  Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
 
Zagęszczenie warstwy kontynuować do osiągnięcia następujących wskaźników : 
− wskaźnika zagęszczenia  Is ≥ 1,0  
− minimalny moduł odkształcenia  mierzony płytą o średnicy 30 cm  - E1 ≥ 80 MPa,   
− minimalny moduł odkształcenia  mierzony płytą o średnicy 30 cm -  E2 ≥ 140 MPa 
 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni naleŜy dbać, aby była ona stale wilgotna.  
 

5.4 UłoŜenie warstwy Ŝwiru . 

Projektuje się wykonanie warstwy Ŝwiru  płukanego 8-25 mm na geowłókninie jako wypełnienie przestrzeni 
pomiędzy projektowanym krawęŜnikiem a fundamentem bariery. 

PodłoŜe pod warstwę Ŝwiru powinno być oczyszczone z zanieczyszczę ( resztek gruzu , betonu itp.) oraz  

zagęszczone do wskaźnika   Is ≥ 0,95 . 

Warstwę Ŝwiru  płukanego 8-25 mm ułoŜyć jedną warstwą tak by po zagęszczeniu grubość warstwy wynosiła                 
10 cm . świr ułoŜyć na geowłokninie . Geowłókninę wywinąć w kierunku krawęŜnika i fundamentu betonowego 
bariery na wysokość 10 cm .  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać InŜynierowi potwierdzenie badań  
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań  do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3 niniejszej specyfikacji. 
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6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierzchni ulepszonej 

 Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, co najmniej w dwóch 
losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 150 m2 
nawierzchni. 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nawierzchni nie powinny przekraczać ± 10%. 

 Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni co 15 m 

2 Równość podłuŜna co 15 m  

3 Równość poprzeczna co 15 m 

4 Spadki poprzeczne *) co 15 m 

5 Rzędne wysokościowe 
co 15  m 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 15  m 

7 Grubość nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na zakres robót 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz 
na początku, w środku i na końcu kaŜdego łuku poziomego 

6.2.4. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.2.5. Ukształtowanie osi nawierzchni 

 Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 
cm. 

6.2.6. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.3. Pomiar nośności nawierzchni 
 
Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej naleŜy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-64/8931-02 
[23]. 
 Nawierzchnia powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej   

  
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 
uŜyciu płyty o średnicy 30 cm,    MPa 

  pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 80 140 
  
 Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej naleŜy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm, 

jest nie większy od 2,2 ( 2,2: ≤I
E

II
E MM ). 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

 Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 
odrzucone. JeŜeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie InŜyniera, 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 



 Nawierzchnia ulepszona z kruszywa, zwirku D-05.02.01 
 

P.P.D.M. i K.B. DROMBUD s.c.  Opole Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany,                     
w ciągu drogi gminnej nr 108209O.  
Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany,                       
w ciągu drogi gminnej wewnętrznej  dz. nr 468 

 

154 . 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.3.2 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą grubość warstwy, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność nawierzchni 

 JeŜeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności nawierzchni 
wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 
-  m2 (metr kwadratowy)  wykonanej nawierzchni ( pobocza ) 
 - m2 ( metr kwadratowy)  wykonanej warstwy Ŝwiru płukanego na geowłókninie 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
−      prace pomiarowe i oznakowanie robót, 
−      dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− ułoŜenie warstwy kruszywa  z zagęszczeniem 
−      zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 
−      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

               Cena  m2  wykonanej warstwy Ŝwiru płukanego na geowłókninie obejmuje : 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie i zabezpieczenie strefy robót, 
− zakup materiałów i transport w miejsce wbudowania  
− przygotowanie podłoŜa  
− rozłoŜenie geowłókniny 
− ułoŜenie warstwy Ŝwiru płukanego z zagęszczeniem 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu. 
 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
-  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót  , wykonanie oznakowania organizacji ruchu  i 
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zabezpieczenie  strefy robót wraz z demontaŜem oznakowania organizacji ruchu  i zabezpieczeń po 
wykonanych pracach  itp. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

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

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

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

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 

drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
 

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

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

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

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

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

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

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

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 

 

 



 Nawierzchnia ulepszona z kruszywa, zwirku D-05.02.01 
 

P.P.D.M. i K.B. DROMBUD s.c.  Opole Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany,                     
w ciągu drogi gminnej nr 108209O.  
Budowa przepustu  na potoku Dzielniczka w miejscowości Łany,                       
w ciągu drogi gminnej wewnętrznej  dz. nr 468 

 

156 . 

 


