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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym 
nawierzchni bitumicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, 
wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, 
uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 
bieŜąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagraŜających bezpieczeństwu 
ruchu, jak równieŜ zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania 
się powstałych uszkodzeń. 
 Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu 
„utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie 
dróg”. 

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą 
niŜ grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niŜ 
grubość warstwy ścieralnej. 

 



 

 
Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymania nawierzchni bitumicznych 

 
Remont cząstkowy Odnowa - przywrócenie cech uŜytkowych Remont 

 

 

Objawy uszkodzeń 

 

 

 

               

 Deformacje spowodowane siłami 
ścinającymi w nawierzchni 

  (X)  (X)    (X)  (X) (X) X X X 

 Deformacje spowodowane 
osiadaniem podłoŜa nawierzchni 

  (X)      X     X X 

 Ubytki materiału (zaprawy, ziarn 
kruszywa), porowatość („rakowiny”) 

X X     X X  X X X X   

 Starcie się części warstwy 
ścieralnej 

(X) X X    X X X X X X X   

 Wyboje (X)  X           (X) (X) 
 Uszkodzenia spoin roboczych, 

otwarte szczeliny 
   X         X   

 Pojedyncze spękania    X            
 Spękania siatkowe (X) (X)     (X) (X)   (X)  X X X 
 Zmniejszona szorstkość (X)  (X)   X X   (X) X X X   
 Niekorzystna zdolność 

odbijania światła 
      X    X X (X)   

 Wysoka emisja hałasu       X X  X X X (X)   
Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zaleŜności od objawów uszkodzeń  
 X - zaleŜność moŜliwa, (X) - zaleŜność opcjonalna 

 

 

 

               



1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego 
kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z 
anionową lub kationową emulsją asfaltową modyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest 
dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach 
(hobokach - wiadrach z pokrywą lub szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). 
Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego 
kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym 
szybkoodparowującym rozpuszczalnikiem. SłuŜy do powierzchniowego uszczelniania 
porowatych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych 
(10, 20 i 30 kg) pojemnikach. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  
bitumicznych 

 Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały uŜyte do tego celu 
powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1. 
 Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz 
uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) naleŜy naprawiać: 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 

- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak 
przy powierzchniowym utrwaleniu),  

- przy uŜyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem 
mieszankę grysu i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 

 Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej naleŜy naprawiać: 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurry seal” wg OST D-05.03.19 „Cienkie 
warstwy na zimno (typu slurry seal)”, a takŜe mieszankami szybkowiąŜącymi, 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach 
nawierzchni (dostarczanymi w szczelnych opakowaniach), 

- konfekcjonowanymi mieszankami mineralno-emulsyjnymi (dostarczanymi w szczelnych 
pojemnikach), 

- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych 
szybkorozpadowych emulsji asfaltowych, 

- przy uŜyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują 
nawierzchnię emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 

2.3.1. Beton asfaltowy 



 

 Beton asfaltowy wytwarzany wg SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z 
luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w 
mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości 
uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach naleŜy zastosować odpowiednio 
dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym 
uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej 
nawierzchni. 

2.3.2. Asfalt lany 

 Asfalt lany powinien być wytwarzany i wbudowywany wg SST  „Nawierzchnia z 
asfaltu lanego”. 
 Składniki mieszanki mineralnej do asfaltu lanego powinny być tak dobrane, aby: 
a) wymiar największego ziarna w mieszance nie był większy od 1/3 głębokości 

wypełnianego ubytku (przy ubytkach do 50 mm), 
b) mieszanka mineralna miała uziarnienie równomiernie stopniowane, a krzywa uziarnienia 

mieszanki mieściła się w granicznych krzywych dobrego uziarnienia wg PN-S-
96025:2000 [2]. 

 Próbki laboratoryjne wykonane z asfaltu lanego powinny wykazywać następujące 
właściwości: 
a) penetracja trzpieniem o powierzchni 5 cm2 w temperaturze 
      40oC, po 30 minutach, mm, nie więcej niŜ   5 
b) przyrost penetracji po następnych 30 min., mm, 
nie więcej niŜ       0,6 
c) rozmieszczenie ziaren kruszywa w przełomie gotowej warstwy równomierne. 
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2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 

2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

 Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych 
mogą być stosowane mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na 
zimno”, które uzyskały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie moŜna uŜyć mieszanek 
mineralno-bitumicznych „na gorąco”. 

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiąŜące 

 SzybkowiąŜąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na 
zimno” wytwarzana jest z dwóch składników: 

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu 
ciągłym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) 
dodatkami uszlachetniającymi,  

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego 
polimerami albo z dodatkiem naturalnego kauczuku. 

 Mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wytwarzać w betoniarkach 
wolnospadowych, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez 
producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana w 
nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia. 
 Grubość jednorazowo ułoŜonej warstwy nie moŜe być większa od czterokrotnego 
wymiaru największego ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm moŜna ułoŜyć 
warstwą do 2 cm). Do napraw moŜna stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje 
asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę                 
i spełniają zawarte w niej wymagania. 

2.4.3. Mieszanki mineralno-emulsyjne (typu „slurry seal”) 

 Przy większych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni moŜna stosować 
mieszanki mineralno-emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg SST „Cienkie warstwy na 
zimno (typu „slurry seal”). 

2.4.4. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne 

 Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych 
mogą być stosowane konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez 
producentów w szczelnych pojemnikach (10, 20 lub 30 kg). MoŜna stosować tylko 
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania.  

2.4.5. Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe do wypełniania porów składają się z 
drobnoziarnistego piasku o uziarnieniu ciągłym od 0 do 1 mm, wypełniacza i asfaltu 
upłynnionego ze środkiem adhezyjnym. Mieszanki te zaleca się stosować do napraw 
powierzchniowego utrwalenia i do uzupełniania ubytków zaprawy lub lepiszcza w 
warstwach ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Mieszanka przy wypełnianiu porów 
oddziałowuje regenerująco na zestarzały asfalt, w związku z czym zastosowanie jej jest 
szczególnie korzystne dla starych warstw ścieralnych. MoŜna stosować tylko mieszanki, 
które posiadają aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniają zawarte 
w niej wymagania. 



 

2.5. Kruszywo 

 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować grysy 
odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 

2.6. Lepiszcze 

 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 
odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym 
nawierzchni obciąŜonych ruchem większym od średniego naleŜy stosować kationowe 
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-
99 [3]. 
 MoŜna stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 

2.7. Zalewa bitumiczna 

 Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować zalewę 
asfaltową o właściwościach odpowiadających wymaganiom SST „Naprawa (przez 
uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 

2.8. Taśmy kauczukowo-asfaltowe 

 Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-asfaltowymi na gorąco naleŜy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy 
samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o 
przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości 
od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. 
 Taśmy powinny charakteryzować się: 
a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 
b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niŜ 350 N/30 cm2, 
c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku ∅ 10 mm, 
d) wydłuŜeniem przy zerwaniu nie mniej niŜ 800%, 
e) odkształceniem trwałym po wydłuŜeniu o 100% nie większym niŜ 10%, 
f) odpornością na starzenie się. 

Taśmy te słuŜą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej 
istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej 
warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) naleŜy stosować przy 
szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) 
przy szerokościach większych od 4 metrów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

 W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub 
podobnie działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw 
prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom 
geometrycznych kształtów (moŜliwie zbliŜonych do prostokątów), 
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- spręŜarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do         
0,8 MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów 
stalowych. Średnica dysków wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością                
3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki słuŜą do czyszczenia 
naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. 
przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami 
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. 

3.3. Skrapiarki 

 W zaleŜności od potrzeb naleŜy zapewnić uŜycie odpowiednich skrapiarek do 
emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania 
kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych moŜna 
stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym 
warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi 
równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w załoŜonej ilości (l/m2). 

3.4. Betoniarki 

 Do mieszania składników szybkowiąŜących mieszanek mineralno-emulsyjnych 
powinny być zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemności dostosowanej do zakresu 
wykonywanych robót i czasu wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o pojemności 25, 
50 lub 100 litrów. 

3.5. Sprzęt do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni 

 Do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni oraz otwartych spoin 
roboczych w warstwie ścieralnej naleŜy stosować sprzęt podany w SST „Naprawa (przez 
uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 

3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub 
„na zimno” 

 Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne 
rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uŜyciu łopat, listwowych ściągaczek 
(uŜycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłoŜonych mieszanek 
naleŜy uŜyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych. 

 3.7. Sprzęt do wbudowywania asfaltu lanego 

 Do wbudowywania asfaltu lanego naleŜy zastosować sprzęt wymieniony w SST       
„Nawierzchnia z asfaltu lanego”. 

3.8. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 

 Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) moŜna uŜyć 
specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z 
modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone spręŜonym powietrzem 
uszkodzenia. 
 Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych 
(podłuŜnych) pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyŜej         
3 cm) ale takŜe do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniŜeń powierzchni 
warstwy ścieralnej. Remonter powinien być wyposaŜony w wysokowydajną dmuchawę do 
czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyŜej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o 
wydajności powyŜej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z 
dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu 



 

(frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duŜej prędkości przy ich 
wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. 
 Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W            
i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na 
zmianę. 
 Remonter powinien być wyposaŜony w układ dostarczania grysu przenośnikiem 
ślimakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a takŜe w układ do 
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami 
podanymi w SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 Przy naprawie niewielkich powierzchni, naleŜy transportować gorącą mieszankę 
mineralno-asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie. 

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 

 Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane zgodnie z 
SST „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych 
„na zimno”. 

4.4. Transport kruszywa 

 Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z SST 
„Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”. 

4.5. Transport lepiszcza 

 Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z 
EmA-99 [3]. 

4.6. Transport asfaltu lanego 

 Asfalt lany powinien być transportowany zgodnie z SST „Nawierzchnia z asfaltu 
lanego”. 

4.7. Transport innych materiałów 

 Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami 
producentów tych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

 Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania naleŜy 
ustalić sposób naprawy, korzystając np. z tablicy 1. 
 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi 
nawierzchni) do naprawy naleŜy wykonać bardzo starannie przez: 
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- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia 
na głębokość umoŜliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej 
figury geometrycznej np. prostokąta, 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, 
Ŝwiru, piasku i pyłu. 

5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni 

 Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze naleŜy przygotować do wypełnienia 
i wypełnić zgodnie z SST „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych 
spękań nawierzchni bitumicznych”. 

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-
asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno” 

 Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 
5.2), naleŜy spryskać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową 
emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-
asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych „na 
gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie 
moŜna przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8). 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy rozłoŜyć przy pomocy łopat i listwowych 
ściągaczek oraz listew profilowych. W Ŝadnym wypadku nie naleŜy zrzucać mieszanki ze 
środka transportu bezpośrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je 
rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni 
naprawianego miejsca i ułoŜona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 
powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. RóŜnice w 
poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z 
prędkością powyŜej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. RozłoŜoną mieszankę 
naleŜy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 
 Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni naleŜy zapewnić odpowiedni 
opór boczny dla zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 
 JeŜeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłuŜnego, to po jego 
naprawieniu naleŜy niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę 
o szerokości 12 mm i głębokości 25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową, zgodnie 
z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni bitumicznych”. 

5.5. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy 
ścieralnej 

5.5.1.  Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej 
mieszankami mineralno-emulsyjnymi typu „slurry seal” 

 Przy ubytkach ziarn kruszywa i zaprawy na mniejszych powierzchniach jezdni 
(poniŜej 10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) moŜna stosować 
konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, 
od 0 do 2 mm lub od 0 do 4 mm) w zaleŜności od głębokości tekstury warstwy ścieralnej. 
Im głębsza jest tekstura, tym większe ziarna powinny być w zastosowanej mieszance 
mineralno-emulsyjnej. 
 Naprawione podłoŜe musi być bardzo czyste i poŜądane jest by było nieco wilgotne, 
ale w Ŝadnym przypadku nie moŜe być mokre. Suche podłoŜe przyspiesza wiązanie 
mieszanki. 



 

 Dla uzyskania lepszego powiązania z istniejącym podłoŜem naleŜy powierzchnię starej 
warstwy asfaltowej spryskać emulsją w ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeć szczotkami w 
podłoŜe rozcieńczone wodą (w stosunku 1:1) konfekcjonowaną mieszankę mineralno-
emulsyjną w ilości od 0,8 do 1,0 kg/m2. Aby utrzymać czas wysychania i wiązania zaprawy 
w racjonalnych granicach (od 1 do 3 godz.) naleŜy pracować tylko przy suchej i gorącej 
pogodzie (temperatura podłoŜa powyŜej 10oC), a zaprawę nanosić tylko w cienkich 
warstwach (do 3 kg/m2 w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania większej ilości 
naleŜy to zrobić w dwóch warstwach po 3 kg/m2). Druga warstwa moŜe być wbudowana 
dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 Konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wylewać ze szczelnych 
pojemników i rozprowadzać przy pomocy gumowych listew przesuwanych ręcznie po 
powierzchni lub teŜ przy pomocy ręcznie przesuwanych urządzeń rozkładających (skrzynie 
bez dna z gumowymi listwami ściągającymi). 
 Wykonane uszczelnienie (uzupełnienie zaprawy) moŜe być oddane do ruchu dopiero 
po całkowitym wyschnięciu mieszanki w rozłoŜonej warstwie. 
 W zaleŜności od temperatury i wilgotności powietrza celowe jest ograniczenie 
prędkości ruchu do 40 km/h w ciągu 1 do 3 dni. 

5.5.2.  Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami 
mineralno-asfaltowymi do wypełnienia  

 Mieszanki do wypełniania porów, składając się z drobnoziarnistego piasku, 
wypełniacza i asfaltu upłynnionego ze środkiem adhezyjnym, mogą wnikać w czyste pory w 
warstwie ścieralnej i nieco rozpuszczać (zmiękczać) asfalt w powierzchniowej warstwie 
nawierzchni tak, Ŝe zapewnia to mocne połączenie mieszanki z podłoŜem. 
 Mieszanki naleŜy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza 
powyŜej 5oC. PodłoŜe musi mieć oczyszczone pory i być suche. 
 Mieszankę nanosi się bardzo cienką warstwą (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo 
energicznie ściąga się ją listwami. Bezwzględnie naleŜy unikać wypełniania wybojów tą 
mieszanką, gdyŜ w tych miejscach proces odparowywania rozpuszczalnika trwałby bardzo 
długo i powodował obniŜenie stabilności warstwy w takim miejscu. 
 Po około 10 do 20 minutach od rozłoŜenia mieszanki naleŜy równomiernie 
posypać ją czystym piaskiem łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 
3 do  5 kg/m2. Po tym zabiegu moŜna oddać nawierzchnię do ruchu. 

5.5.3.  Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej 
techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem 

 Technologia uzupełniania ubytków ziarn,  kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak 
przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg  OST D-05.03.09 „Nawierzchnia 
pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny być 
przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6. 
 W zaleŜności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków naleŜy stosować 
odpowiedni sprzęt do ich naprawy. 
 Przy większych powierzchniach uszkodzonych naleŜy stosować remonter 
wykonujący przy jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją 
asfaltową), posypanie grysem granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze. 
 Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych naleŜy zastosować specjalny 
remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową 
emulsją asfaltową. Remonter ten umoŜliwia oczyszczenie naprawianego miejsca spręŜonym 
powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka 
modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy uŜyciu tej samej dyszy natryskuje się 
pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej 
fazie naleŜy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 
 W zaleŜności od tekstury naprawianej nawierzchni naleŜy zastosować odpowiednie 
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 
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 Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu moŜe odbywać się ruch 
samochodowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne 
na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić je InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni 

 W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien 
prowadzić badania zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych 
i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 

6.3.2.  Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

 W czasie wykonywania napraw uszkodzeń naleŜy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi 
będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca, 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego”, 

- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”, 

- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 „Nawierzchnia 
z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na 
zimno”, 

- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleŜności od uziarnienia mieszanki 
mineralnej, co najmniej  jedno badanie na kaŜde rozpoczęte 10 000 kg przy 
mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm, na kaŜde 30 000 kg przy uziarnieniu 
od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kaŜde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 
do 5 mm i na kaŜde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie           
i ilość lepiszcza), 

- mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego 
wypełniania ubytków zaprawy (porów) - na kaŜde rozpoczęte 10 000 kg co 
najmniej jedno badanie składu mieszanki (uziarnienie i ilość lepiszcza), 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - kaŜdy fragment 
RóŜnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie 

powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyŜej 60 km/h           
i od 6 mm dla dróg o prędkości poniŜej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być 
zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być 
wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę 
wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie 



 

składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na 
dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyŜszy od 
otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej 
powierzchni nawierzchni; zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłuŜnych 
jednostką obmiaru jest m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   
i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie 
dna i krawędzi, usunięcie wody), 

- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 

- ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie 
spękań, usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań 
gruntownikiem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem 
spękań obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wywóz odpadów, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

10.2. Inne dokumenty 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje. Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonawstwem 
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych. 
   

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na 
drogach obciąŜonych ruchem od lekkiego do cięŜkiego. 
 Załączony do niniejszej specyfikacji załącznik pt. „Projektowanie 
powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” [7] moŜe być wykorzystywany przy 
określaniu rodzaju powierzchniowego utrwalenia, rodzaju frakcji kruszywa i lepiszcza i ich 
ilości. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

 Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym 
polegającym na kolejnym rozłoŜeniu: 
− warstwy lepiszcza,    
− warstwy kruszywa, 
− drugiej warstwy lepiszcza, 
− warstwy drobniejszego kruszywa. 

1.4.2. Pozostałe określenia 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Kruszywa 

2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw 

 Do powierzchniowego utrwalania naleŜy stosować grysy lub Ŝwiry kruszone o 
wąskich frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normą PN-
B-11112 [1] i wytycznymi CZDP [6] przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych 
w niniejszych OST. 
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 Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia naleŜy stosować kruszywo łamane o 
frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm 
do 16 mm. 
 Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niŜ wyŜej 
podane pod warunkiem, Ŝe zostaną zaakceptowane przez InŜyniera. 

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa 
pochodzącego ze skał wapiennych. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu i Ŝwiru kruszonego w zaleŜności od klasy kruszywa 
    i kategorii ruchu 

 Kategoria ruchu 

 Wyszczególnienie właściwości cięŜki średni, lekkośredni, 
lekki 

 klasa kruszywa 
  I II 

Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie 
obrotów, ubytek masy nie większy niŜ, %(m/m): 

25 
(40) 

35 
(45) 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, ubytek masy w stosunku do ubytku masy po 
pełnej liczbie obrotów nie większy niŜ, %(m/m): 

 

25 

 

35 

Nasiąkliwość nie większa niŜ, %(m/m): 1,5* 2,0* 

Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, ubytek 
masy nie większy niŜ, %(m/m): 

10,0 30,0 

 
*     - dla Ŝwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego  
         (grysów). 

(  )  - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego. 

  

Tablica 2. Wymagania dla grysu i Ŝwiru kruszonego w zaleŜności od gatunku kruszywa 
     i kategorii ruchu 

 Kategoria ruchu 

Wyszczególnienie właściwości cięŜki średni lekkośredni 
i lekki 

 Gatunek kruszywa 
 1 2 

Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm odsianych 
na mokro, nie więcej niŜ, %(m/m): 

0,5* 0,5* 0,5* 

Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niŜ, 
%(m/m): 

85,0 85,0 85,0 

Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, %(m/m): 8,0 8,0 8,0* 

Zawartość podziarna, nie więcej niŜ, %(m/m): 10,0 10,0 10,0 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ, 
%(m/m): 

0,1 0,1 0,2 

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

15,0* 20,0* 25,0* 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych  
barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ 

wzorcowa 



 

Zawartość przekruszonych ziarn Ŝwirowych, nie 
więcej niŜ, %(m/m): 

- 10,0**  15,0**  

     *   - wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112 [1] 
     **   - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego. 

2.2.2. Składowanie kruszyw 

 Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak 
najbliŜej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. PodłoŜe składowiska 
powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej 
przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. KaŜda frakcja 
kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób umoŜliwiający ich 
mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak równieŜ ładowania i transportu. 

2.3. Lepiszcza 

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy 

 Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko 
drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane 
rodzaju K1-65, K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 
zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe               
Em-94” - IBDiM - 1994 [5]. 

 

 

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5] 

Badane właściwości 
Rodzaj emulsji 

 K1-65 K1-70 

Zawartość lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71 

Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE,  
nie mniej niŜ: 

 
6 

 
- 

Lepkość BTA ∅ 4 mm (s), nie mniej niŜ: - 7 

Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niŜ: 0,10 0,10 

Jednorodność, %, # 0,16 mm, nie więcej niŜ: 0,25 0,25 

Trwałość, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niŜ: 0,4 0,4 

Sedymentacja, %, nie mniej niŜ: 5,0 5,0 

Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niŜ: 85 85 

Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niŜ: 80 80 

 
 Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania 
powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od 
średniego dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie moŜe być 
wykonywane równieŜ na drogach o ruchu cięŜkim, lecz przy uŜyciu kationowej emulsji 
modyfikowanej, przy czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy uŜyciu 
asfaltu wcześniej modyfikowanego. 
 Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte są w 
tablicy 4. 
 Dopuszcza się równieŜ stosowanie asfaltów fluksowanych lub polimeroasfaltów. 
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 Inne lepiszcza niŜ drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane            
i niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej 
wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od 
jednego dostawcy. 

2.3.2. Składowanie lepiszczy 

 Do składowania lepiszczy Wykonawca uŜyje cystern, pojemników, zbiorników lub 
beczek. 
 Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji 
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany 
przestrzegać następujące zasady: 
− czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 
− temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ +5oC. 

Tablica 4. Właściwości drogowych emulsji kationowych modyfikowanych 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badane właściwości 
Szybkorozpadowe 

 K1-65MP K1-70MP 

Zawartość lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71 
Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE,  
nie mniej niŜ: 

6 - 

Lepkość BTA ∅ 4 mm (s), nie mniej niŜ: - 7 
Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niŜ: 0,20 0,20 
Trwałość, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niŜ: 0,5 0,5 
Sedymentacja, %, nie mniej niŜ: 5,0 5,0 
Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niŜ: 85 85 
Indeks rozpadu, g/100 g*, nie więcej niŜ: 90 90 

∗ przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upału (temp. 
powietrza powyŜej 30oC i nawierzchni powyŜej 40oC) maksymalna wartość indeksu 
rozpadu moŜe być podniesiona do 100 g/100 g. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia 

 Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn 

po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, 
− skrapiarek lepiszcza - do rozłoŜenia lepiszcza na nawierzchni, 
− rozsypywarek kruszywa - do rozłoŜenia kruszywa na nawierzchni, 
− walców drogowych - do przywałowania rozłoŜonego kruszywa. 



 

3.3. Wymagania dla sprzętu 

3.3.1. Szczotki mechaniczne 

 Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi 
szczotka wykonana z twardych elementów czyszczących, słuŜąca do zdrapywania i 
usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka słuŜąca do zamiatania i usuwania 
niezwiązanych ziarn kruszywa. 
 Ze względu na duŜe pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny 
być wyposaŜone w urządzenie pochłaniające pyły oraz umoŜliwiające czyszczenie 
powierzchni na sucho i na mokro. 

3.3.2. Skrapiarka lepiszcza 

 Wykonawca robót jest zobowiązany do uŜycia tylko takiej skrapiarki, która 
zapewni rozłoŜenie na jezdni przewidzianej ilości lepiszcza równomiernie, zarówno w 
kierunku podłuŜnym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rozłoŜenia 
przewidzianej ilości lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposaŜona w 
urządzenia pomiarowo-kontrolne oraz mechanizmy regulacyjne, pozwalające na 
sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanie w 

zakresie zwykle od 3 do 6 km/h), 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza. 
 Dla zachowania niezmiennej temperatury rozkładanego lepiszcza, skrapiarka 
powinna posiadać zbiornik izolowany termicznie. Kolektor skrapiarki powinien być 
wyposaŜony w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego połoŜenia nad 
powierzchnią jezdni, dla zapewnienia równomiernego pokrycia nawierzchni lepiszczem z 
dwóch lub trzech dysz. Nie dopuszcza się stosowania skrapiarek, których kolektor jest 
wyposaŜony w dysze stoŜkowe. ZaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a nastawami 
regulowanych parametrów takich jak: ciśnienie, obroty pompy prędkość jazdy skrapiarki i 
temperatura lepiszcza powinny być  zawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarkę moŜna uznać za przydatną do wykonywania powierzchniowego 
utrwalenia, jeŜeli odchylenia rozkładanego lepiszcza od ilości załoŜonych mieszczą się w 
przedziale ± 10% w kierunku podłuŜnym i poprzecznym. 

3.3.3. Rozsypywarka kruszywa 

 Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z 
poniŜszych typów rozsypywarek kruszywa: 
− doczepną do skrzyni samochodu z kruszywem, 
− pchaną przez samochód z kruszywem, 
− samojezdną, 
− doczepną do skrapiarki. 
 Ze względu na konieczność uzyskania duŜej dokładności dozowania kruszywa 
preferuje się uŜycie rozsypywarek samojezdnych. 
 Rozsypywarkę kruszywa moŜna uznać za przydatną do wykonania 
powierzchniowego utrwalenia, jeŜeli pomierzone odchylenia ilości dozowanego kruszywa 
nie róŜnią się od przewidzianej ilości więcej niŜ o 1 l/m2. 

3.3.4. Walce drogowe 

 Do przywałowania kruszywa Wykonawca uŜyje walców ogumionych 
wyposaŜonych w opony o gładkim bieŜniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i 
obciąŜeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod 
warunkiem, Ŝe nie będą one powodowały miaŜdŜenia ziarn kruszywa. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 
(asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Transport lepiszczy 

 Cysterny samochodowe uŜywane do przewozu emulsji powinny być podzielone 
przegrodami na komory o pojemności nie większej niŜ 3 m3, a kaŜda przegroda powinna 
mieć wykroje przy dnie, aby moŜliwy był przepływ emulsji między komorami. 
 Wyjątkowo, za zgodą InŜyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub 
inne pojemniki stalowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. ZałoŜenia ogólne 

 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który 
pozwala na uszczelnienie istniejącej nawierzchni, zapewnia dobre właściwości 
przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpływa na poprawę jej nośności i 
równości. 
 Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna 
być wyremontowana, posiadać właściwy profil podłuŜny i poprzeczny oraz powierzchnię 
charakteryzującą się duŜą jednorodnością pod względem twardości i tekstury. 

5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia 

5.3.1. Ocena stanu powierzchni istniejącej nawierzchni 

 Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pierwszej 
warstwy powierzchniowego utrwalenia, naleŜy ocenić stopień twardości i teksturę 
powierzchni istniejącej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej moŜna 
posłuŜyć się klasyfikacją zamieszczoną w tablicy 5. 
 Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę 
innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez InŜyniera. 

 

Tablica 5. Klasyfikacja stanu powierzchni utrwalanej nawierzchni 

Lp. Wygląd i opis powierzchni nawierzchni 
Głębokość tekstury 1)  

HS 

1 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne bardzo otwarte i mocno porowate 

HS ≥ 1,7 



 

2 
Nawierzchnia uboga w lepiszcze, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne porowate 

1,2 ≤ HS < 1,7 

3 
Nawierzchnia wygładzona, np. mieszanki mineralno-
bitumiczne o strukturze zamkniętej bez wysięków lepiszcza 

0,8 ≤ HS < 1,2 

4 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze wykazująca tendencje do 
występowania wysięków lepiszcza lub zaprawy 

0,4 ≤ HS < 0,8 

5 
Nawierzchnia bogata w lepiszcze, z tendencją do pocenia 
lub z licznymi remontami cząstkowymi 

HS < 0,4 

1) Pomiar głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym został podany dla uściślenia tego 
parametru. 

 

5.3.2. Ustalenie ilości grysów 

 Ustalenie rzeczywistej ilości grysów zaleca się dokonać zgodnie z opracowaniem 
„Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 
 Ustaloną wg wymienionego opracowania ilości grysów dla podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni naleŜy skorygować: 
− dla pierwszej warstwy grysu o -5%, 
− dla drugiej warstwy grysu o +5%. 

5.3.3. Ustalenie ilości lepiszcza 

 Przy ustalaniu ostatecznej ilości lepiszcza dla kaŜdego wydzielonego odcinka lub 
pasma ruchu charakteryzującego się jednorodnymi parametrami naleŜy korzystać z 
własnego doświadczenia oraz z programu projektowania powierzchniowych utrwaleń 
„Allogen” [8], który jest w posiadaniu dyrekcji okręgowych dróg publicznych. 
 MoŜna równieŜ korzystać z załącznika do niniejszej OST „Projektowanie 
powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia” pkt 5 [7]. 

5.4. Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do kruszywa 

 Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca moŜe przystąpić tylko 
wówczas, gdy przyczepność aktywna kruszywa do wybranego rodzaju emulsji określona 
zgodnie z normą BN-70/8931-08 [3] będzie większa od 85%. 
 JeŜeli przyczepność aktywna będzie mniejsza od 85%, to naleŜy ją zwiększyć 
przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłoŜeniem 
na nawierzchni. 
 Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych lepiszczy niŜ emulsja 
asfaltowa, przyczepność aktywną moŜna zwiększyć przez zastosowanie otoczonego 
kruszywa na gorąco. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

 Powierzchniowe utrwalenie moŜna wykonywać w okresie, gdy temperatura 
otoczenia nie jest niŜsza od +10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie 
niŜsza niŜ +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy. 
 Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niŜsza niŜ +5oC przy emulsji 
asfaltowej i +10oC przy innych lepiszczach bezwodnych. 
 Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 

5.6. Odcinek próbny 

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spełnia wymagania 

określone w pkt 3 niniejszej OST, 
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− sprawdzenia, czy dozowana ilość lepiszcza i kruszywa są zgodne z parametrami jakie 
zamierza się utrzymywać podczas robót. 

 Do takiej próby Wykonawca powinien uŜyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie 
będą stosowane do wykonania robót. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.7. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

 Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być 
dokładnie oczyszczona za pomocą sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania wg         
pkt 3. W szczególnych przypadkach (bardzo duŜe zanieczyszczenie) oczyszczenie 
nawierzchni moŜna wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla 
wyschnięcia nawierzchni - waŜne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 

5.8. Oznakowanie robót 

 Ze względu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia 
nawierzchni, Wykonawca w sposób szczególny jest zobowiązany do przestrzegania 
postanowień zawartych w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.4, a 
dotyczących zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia 
robót. 
 Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane 
lub wymieniane na nowe. Przy duŜym natęŜeniu ruchu, w razie potrzeby, Wykonawca 
uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy za pomocą sygnalizatorów świateł lub za 
pomocą pracowników sygnalistów, odpowiednio przeszkolonych. 
 Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym 
utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu ziarn kruszywa pod warunkiem, Ŝe prędkość ruchu będzie 
ograniczona od 30 do 40 km/h. 
 W okresie pierwszych 48 godzin, a przy mniej sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, w okresie od 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego 
utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 km/h. 

5.9. Rozkładanie lepiszcza 

 Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę: 
− emulsja K1-65 - od 40 do 50oC, 
− emulsja K1-70 - od 60 do 65oC, 
− emulsja K1-65MP - od 50 do 60oC, 
− emulsja K1-70MP - od 65 do 75oC. 
 JeŜeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonane na połowie jezdni, to złącze 
środkowe przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy czym 
zalecane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na całej szerokości jezdni w tym 
samym dniu. 
 Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni naleŜy pamiętać, Ŝe właściwą 
jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu 
otwarcia jego wypływu. Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na 
arkusze papieru rozłoŜone na nawierzchni. 

5.10. Rozkładanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg 
pkt 5.3.2, na świeŜo rozłoŜonej warstwie lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa 
spełniającej wymagania określone w pkt 3.3. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą 
lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niŜ 40 



 

m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłoŜenia lepiszcza do 
chwili rozłoŜenia kruszywa powinien być moŜliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 

5.11. Wałowanie 

 Bezpośrednio po rozłoŜeniu kruszywa, ale nie później niŜ po 5 minutach naleŜy 
przystąpić do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej 
przydatne są walce ogumione (walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyŜ mogą 
powodować miaŜdŜenie kruszywa). 
 Dla uzyskania właściwego przywałowania moŜna przyjąć co najmniej 5-krotne 
przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duŜej prędkości od             
8 do 10 km/h i przy ciśnieniu powietrza w oponach i obciąŜeniu na koło określonym w pkt 
3 niniejszej OST. 
 Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę 
kruszywa wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca). 

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu 

 Na świeŜo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu 
naleŜy ograniczyć od 30 do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być 
chroniona zaleŜy od istniejących warunków. MoŜe to być kilka godzin - jeŜeli pogoda jest 
sucha i gorąca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej. 
 Na ogół dobre związanie ziarn kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. 
ŚwieŜo wykonane powierzchniowe utrwalenie moŜe być oddane do ruchu 
niekontrolowanego nie wcześniej, aŜ wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z 
nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do 
podciśnieniowego ich zbierania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i 
kruszywa i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszczy i kruszywa 
określone w pkt 2 niniejszej OST. W zakresie badania sprzętu, Wykonawca winien 
przedstawić aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania 
powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 6. 

6.3.2. Badania kruszyw 

 JeŜeli InŜynier uzna to za konieczne, właściwości kruszywa naleŜy badać dla 
kaŜdej partii. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 

6.3.3. Badania emulsji 

 JeŜeli InŜynier nie ustali inaczej, to dla kaŜdej dostarczonej partii (środka 
transportu) emulsji asfaltowej naleŜy badać: 

− barwę, 
− jednorodność, 
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− lepkość i indeks rozpadu. 
 
 
 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań 

1 Badanie właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa 
2 Badanie emulsji dla kaŜdej dostawy 
3 Sprawdzenie stanu czystości nawierzchni w sposób ciągły 

4 
Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 

5 
Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót (odcinek 

próbny) i w przypadku wątpliwości 

6 
Sprawdzenie temperatury otoczenia                   
i nawierzchni 

codziennie przed rozpoczęciem robót 

7 Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmianę roboczą 

8 
Pomiary szerokości powierzchniowego 
utrwalenia 

w 10 miejscach na 1 km 

 

6.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni 

 W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni 
nawierzchni, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2 
oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt 5.7. 

6.3.5. Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa 

 Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa naleŜy wykonywać jak badania testowe, 
według metod opisanych w opracowaniu GDDP [4]. 

6.3.6. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury 
otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5. 

6.3.7. Sprawdzanie temperatury lepiszcza 

 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury 
lepiszcza, co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.9. 

6.4. Badania   dotyczące   cech   geometrycznych   wykonanego   powierzchniowego        
       utrwalenia 

6.4.1. Szerokość nawierzchni 

 Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności 
InŜyniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do              
± 1 cm. Szerokość nie powinna się róŜnić od projektowanej więcej niŜ o ± 5 cm. 

6.4.2. Równość nawierzchni 

 JeŜeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym 
utrwaleniem, na istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu 
powierzchniowego utrwalenia pomiary takie naleŜy wykonać w tych samych miejscach i 



 

według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników 
uzyskanych przed wykonaniem robót. 

6.4.3. Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia 

 Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem 
zewnętrznym. Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa 
dobrze osadzonymi w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się 
zloty kruszywa rzędu 5%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 (jednego metra kwadratowego) podwójnego 
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− transport i składowanie kruszyw, 
− transport i składowanie lepiszczy, 
− dostawę i pracę sprzętu do robót, 
− przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia, 
− prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów, 
− podwójne rozłoŜenie lepiszcza, 
− podwójne rozłoŜenie kruszywa, 
− wałowanie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

2. PN-C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej 
lepkościomierzem Englera 

3. BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do 
kruszyw 

10.2. Inne dokumenty 

4. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. 
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 
1992-02-03. 

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94. IBDiM, Warszawa 
1994. 

6. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych produkowanych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni 
drogowych. MK-CZDP 1984. 

7. Załącznik do OST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i 
zalecenia”. 

8. Program projektowania powierzchniowych utrwaleń „Allogen”. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przełomów 
drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z przebudową przełomów drogowych, obejmujących: 
− zapobieganie powstawaniu przełomów, 
− odwodnienie odcinka przełomowego, 
− wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przełomami, 
− przebudowę wgłębną przełomów, 
− przebudowę przełomów z podniesieniem niwelety drogi. 
 W przypadku braku wystarczających ustaleń, dotyczących zastosowania 
właściwego zabiegu naprawczego, sposób zapobiegania lub przebudowy odcinków 
przełomowych moŜna przyjąć według tablicy 1. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wysadziny - miejscowe odkształcenia nawierzchni spowodowane tworzeniem się w 
gruncie podłoŜa lub w samej nawierzchni soczewek lodowych, które powodują pęcznienia 
podłoŜa i podnoszenie się (wysadzanie) nawierzchni. 

1.4.2. Kryterium wysadzinowości gruntów (wg S. Rolli): 

a) grunty niewysadzinowe  Ŝwiry, pospółki i piaski, nie tworzące bryłek w stanie 
wysuszonym, o wskaźniku piaskowym ponad 35, 

b) grunty wątpliwe  piaski pylaste, Ŝwiry i pospółki gliniaste, tworzące po wysuszeniu 
lekko spojone bryłki, o wskaźniku piaskowym w granicach od 25 do 35, 

c) grunty wysadzinowe - grunty spoiste (pyły, grunty pylaste), które moŜna uwałeczkować 
i uformować w kulkę, bądź teŜ które podczas rozcierania w stanie wilgotnym 
pozostawiają na palcach jasną mączkę, o wskaźniku piaskowym poniŜej 25. 

1.4.3. Przełomy - trwałe odkształcenia i uszkodzenia nawierzchni w postaci sfalowań lub 
spękań, powstałe pod obciąŜeniem kół pojazdów, wskutek nawodnienia podłoŜa lub samej 
nawierzchni. 

RozróŜnia się: 
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a) przełomy lekkie - bardzo nieznaczne, miejscowe odkształcenia i spękania nawierzchni z 
ewentualnymi wysiękami wody, które nie stanowią większego utrudnienia w ruchu 
pojazdów, 

b) przełomy średnie - miejscowe spękania i odkształcenia (wgniecenia) nawierzchni, 
którym towarzyszy rozluźnienie warstwy jezdnej i wysięki wody; ruch pojazdów jest 
nieco utrudniony, 

c) przełomy cięŜkie - duŜe odkształcenia i rozluźnienia całej nawierzchni, przy czym z 
nawierzchni wydobywa się nie tylko woda, lecz równieŜ grunt podłoŜa; ruch pojazdów 
jest bardzo utrudniony lub wręcz niemoŜliwy. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Tablica 1. Sposoby zapobiegania przełomom i przebudowy odcinków przełomowych  

  Rodzaj przełomów 
Lp. Sposoby zapobiegania 

i likwidacji przełomów 
Stan 

przedprzeło-
mowy 

nawierzchni 

 
Przełomy 

lekkie 

 
Przełomy 
średnie 

 
Przełomy 
cięŜkie 

1 Zapobieganie 
powstawaniu przełomów 

+ 
   

2 Odwodnienie odcinka 
przełomowego 

+ + 
  

3 Wzmocnienie 
nawierzchni 
uszkodzonych 
przełomami 

  

+ 

 

+ 

 

4 Przebudowa wgłębna 
przełomów 

   
+ 

5 Przebudowa przełomów 
z podniesieniem 
niwelety 

    
+ 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Materiały stosowane przy przebudowie przełomów drogowych 

 Przy przebudowie przełomów drogowych naleŜy stosować materiały niezbędne do 
wykonania robót, przewidzianych przez dokumentację projektową, w zakresie: 
− robót odwodnieniowych, jak sączki poprzeczne, sączki podłuŜne, warstwy odsączające, 

filtracyjne, składające się z kruszyw, rurek drenarskich, materiałów kamiennych i 
betonowych itp. 

− robót ziemnych, obejmujących grunty nasypowe, 
− robót nawierzchniowych, obejmujących materiały do wykonania wyrównań, podbudów, 

warstw wiąŜących i ścieralnych, składających się z kruszyw, betonów cementowych, 
asfaltów itp. 

 Wszystkie materiały powinny odpowiadać charakterystykom podanym w 
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy przełomów drogowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy przełomów drogowych 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu, który został podany w punkcie 3 
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport stosowany przy przebudowie przełomów drogowych 

 Transport materiałów, stosowanych przy przebudowie przełomów drogowych 
powinien odpowiadać wymaganiom punktu 4 odpowiednich OST, wymienionych                     
w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Dokumentacja projektowa 

 Zapobieganie powstawaniu przełomów powinno być oparte na wytycznych 
Zamawiającego lub skróconej dokumentacji projektowej. 
 Przebudowa odcinków przełomowych, obejmująca odwodnienie, wzmocnienie 
nawierzchni i przebudowa przełomów, powinna być oparta na dokumentacji projektowej, 
uwzględniającej warunki gruntowe i hydrologiczne, konstrukcję i rodzaj materiałów 
nawierzchni oraz obciąŜenie ruchem. 

5.3. Zapobieganie powstawaniu przełomów 

 W przypadku spodziewanego powstania przełomów na odcinku drogi naleŜy 
wykonać prace i czynności określone przez Zamawiającego lub skróconą dokumentację 
projektową, podane w poniŜszym zestawieniu: 
1) w okresie jesiennym: 

− naprawić w nawierzchni wyboje (wg OST D-05.03.17 „Remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych”, D-05.03.18 „Remont cząstkowy nawierzchni 
betonowych” lub innych), 

− wyrównać nierówności nawierzchni (wg OST jw., D-05.03.19 „Cienkie 
warstwy na zimno (typu „slurry seal”)”, D-05.03.13 „Nawierzchnia z mieszanki 
grysowo-mastyksowej (SMA)” lub innych), 

− uszczelnić spoiny i szczeliny w nawierzchni (wg OST D-05.03.15 „Naprawa 
(przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań nawierzchni 
bitumicznych”, D-05.03.16 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i 
poprzecznych spękań nawierzchni betonowych”).      
W przypadku akceptacji InŜyniera, uszczelnienie nawierzchni moŜna  dokonać 
asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową, których płynność naleŜy dobrać 
w taki sposób, aby lepiszcze wchodziło we wszystkie, nawet niewielkie, 
szczeliny. 

− pościnać wygórowane pobocza (wg OST D-06.03.01 „Ścinanie i uzupełnianie 
poboczy” lub D-06.03.02 „Naprawa poboczy gruntowych”), 

− wykonać rowki odpływowe w wygórowanych poboczach, szerokości              
ok. 20 cm, o głębokości i spadku umoŜliwiającym spływ wody z jezdni do 
rowu, 

− usunąć zalegające pryzmy materiałów z poboczy, które mogą opóźniać 
odmarzanie gruntu pod poboczami, 

− sprawdzić wypływ wody z sączków w poboczach i w przypadku ich 
niedziałania oczyścić wyloty (wg OST D-03.01.03 „Czyszczenie urządzeń 
odwadniających”), 
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− umocnić pobocza przy krawędzi nawierzchni bitumicznej, zwłaszcza na 

większych pochyleniach (wg OST D-06.03.02 „Naprawa poboczy 
gruntowych”), 

− oczyścić rowy, przywracając im odpowiednie pochylenia i pogłębiając w razie 
potrzeby (wg OST D-06.04.01 „Rowy (wykonywane przy robotach 
remontowych i utrzymaniowych)”), 

− usunąć uszkodzenia, które powodują zatrzymanie się wody w rowach i na 
skarpach (wg OST D-06.04.01 „Rowy (wykonywane przy robotach 
remontowych i utrzymaniowych)”), 

− oczyścić rury pod zjazdami (wg OST D-03.01.03 „Czyszczenie urządzeń 
odwadniających”), 

− oczyścić zamulone przepusty drogowe, utrudniające odpływ wody (wg OST  
D-03.01.03 „Czyszczenie urządzeń odwadniających”), 

− sprawdzić wypływ wody z drenów podziemnych i w przypadku ich niedziałania 
oczyścić wyloty (wg OST D-03.01.03 „Czyszczenie urządzeń 
odwadniających”), 

2) w okresie zimowym: 
− usuwać śnieg z jezdni i poboczy, w celu ułatwienia szybkiego przemarzania, 

gdy przewiduje się dopływ wody z rowów i boków drogi (jeśli nie zagraŜa 
dopływ z boków, śnieg na poboczu jest poŜądany, gdyŜ chroni przed głębokim 
przemarzaniem), 

− oznakować miejsca, które stały się niebezpieczne dla ruchu pojazdów wskutek 
wysadzin, 

3) w okresie wiosennym: 
    3.1. przed okresem tajania śniegu 

− z nastaniem ocieplenia usunąć śnieg i lód z poboczy i wewnętrznych skarp 
rowów, w celu przyśpieszenia odmarzania gruntu i sączków w poboczach, 

− wykonać w śniegu rowki podłuŜne do dna rowu, 
− usuwać śnieg z rowów, w celu ułatwienia odprowadzenia wód, 
− oczyścić ze śniegu przepusty, rury pod zjazdami z drogi, ścieki drogowe i rowy 

stokowe, 
− oczyścić wyloty drenów i sączków oraz wpusty do studzienek (wg OST D-

03.01.03 „Czyszczenie urządzeń odwadniających”), 
   3.2. przy  pierwszych  oznakach  tworzenia  się  przełomów  (pęknięciach   i  wilgotnych  
          plamach na nawierzchni) 

− przekopać rowki na poboczach w odstępach od 3 do 4 m, szerokości od 25 do 
30 cm, na głębokość co najmniej 10 cm poniŜej dna koryta, ze spadkiem od 3 
do 5 % w stronę rowu, 

− po osuszeniu gruntu podłoŜa, oczyszczone rowki wypełnić materiałem 
przepuszczalnym, przykryć odwróconą darniną, zasypać ziemią i ubić ją (do 
zasypki moŜna dodać chlorek wapnia, co spowoduje w następnym roku szybsze 
odmarzanie sączków poprzecznych), 

− ograniczyć prędkość przejazdu samochodów, 
− ograniczyć ruch pojazdów o duŜych naciskach kół, 
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− zezwolić na ruch pojazdów po ułoŜeniu na nawierzchni torów jezdnych z płyt 
Ŝelbetowych na podsypce z piasku (ew. z ŜuŜla paleniskowego) wg OST         
D-10.03.01 „Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych” 
względnie po ułoŜeniu dowolnych materiałów chroniących nawierzchnię np. 
warstwy chrustu, gałęzi, desek itp., 

− zamknąć ruch na jezdni, kierując go na inną drogę lub na pobocza, gdzie 
moŜna ułoŜyć nawierzchnię tymczasową z elementów prefabrykowanych, 
materacy z faszyny grubości min. 10 cm, itp. 

5.4. Odwodnienie odcinka przełomowego 

5.4.1. Rodzaje robót odwodnieniowych 

 W przypadku, gdy główną przyczyną powstawania przełomów jest nadmierne 
zawilgocenie podłoŜa naleŜy, jeśli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub tak ustali 
InŜynier, wykonać odwodnienie odcinka przełomowego. 
 W zaleŜności od ustaleń dokumentacji projektowej lub decyzji InŜyniera 
odwodnienie odcinka przełomowego moŜe objąć: 
− zabezpieczenie przed wodą opadową, obejmujące uszczelnienie nawierzchni i poboczy 

oraz poprawienie odpływu wody z warstwy odsączającej i z boków drogi, 
− obniŜenie zwierciadła wód gruntowych. 

5.4.2. Zabezpieczenie przed wodą opadową 

 Uszczelnienie nawierzchni naleŜy wykonać przez: 
− zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniach o spoiwie bitumicznym, wg OST 

D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni bitumicznych”. 
W przypadku akceptacji InŜyniera, uszczelnienie nawierzchni  bitumicznej moŜna 
dokonać asfaltem upłynnionym lub emulsją asfaltową, których płynność naleŜy dobrać 
w taki sposób, aby lepiszcze wchodziło we wszystkie, nawet niewielkie szczeliny. 

− zalanie wszelkich szczelin i spoin w nawierzchniach z betonu cementowego, wg OST         
D-05.03.16 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań 
nawierzchni betonowych”. 

 Uszczelnienie poboczy naleŜy wykonać przez: 
− wyrównanie, ubicie gruntu przy krawędziach nawierzchni, nadanie poboczom 

odpowiednich pochyleń w stronę rowów (od 4 do 6 %) wg OST D-06.03.01 „Ścinanie i 
uzupełnianie poboczy” lub OST D-06.03.02 „Naprawa poboczy gruntowych”, 

− wzmocnienie poboczy za pomocą stabilizacji mechanicznej: do piaszczystego gruntu 
pobocza naleŜy dodać piasek gliniasty, a do gruntu gliniastego pobocza naleŜy dodać 
piasek, następnie dokonać mieszania gruntu, np. kultywatorami oraz zagęścić walcami 
ogumionymi lub gładkimi. 

 Poprawienie odpływu wody z warstwy odsączającej naleŜy wykonać przez: 
− przebudowę istniejących sączków w poboczach lub wykonanie nowych sączków wg 

OST D-06.05.01 „Sączki poprzeczne w poboczu” (jeśli moŜliwe jest odprowadzenie z 
nich wody do rowów odpowiedniej głębokości), 
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− wykonanie drenu z rurek średnicy od 80 do 100 mm wzdłuŜ krawędzi jezdni z 

odprowadzeniem wody do rowu w dogodnych punktach, nie rzadziej niŜ co 250 do           
300 m, wg OST D-03.03.01 „Sączki podłuŜne”, 

− wykonanie drenów podłuŜnych, w miejscach ustalonych przez dokumentację 
projektową, do przejmowania wody przesączającej się pod nawierzchnię, wg OST                
D-03.03.01 „Sączki podłuŜne”. 

 Wodę z boków drogi sączącą się w gruncie po warstwach nieprzepuszczalnych 
naleŜy uchwycić, w miejscach ustalonych przez dokumentację projektową, za pomocą 
sączków podłuŜnych wykonanych wg OST D-03.03.01 „Sączki podłuŜne”. 

5.4.3. ObniŜenie zwierciadła wód gruntowych 

 ObniŜenie poziomu wód gruntowych, bezpośrednio lub pośrednio zawilgacających 
podłoŜe drogi, naleŜy wykonać w miejscach i na głębokościach ustalonych w dokumentacji 
projektowej, za pomocą drenów wykonanych wg OST D-03.03.01 „Sączki podłuŜne”. 

5.5. Wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej przełomami 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wzmocnienie nawierzchni uszkodzonej 
przełomami, naleŜy wykonać nakładkę zgodną z dokumentacją projektową, obejmującą np.: 
− warstwę wyrównawczą, wyrównującą istniejącą nawierzchnię, wykonaną wg OST               

D-04.08.00 „Wyrównanie podbudowy”, 
− warstwę wzmacniającą z: 

a) mieszanki bitumicznej, wg OST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu 
asfaltowego”, 

b) kruszyw, wg OST D-04.04.01÷÷÷÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie”, D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego”, D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”, 

c) chudego betonu, wg OST D-04.06.00 „Podbudowa z chudego betonu”, 
− warstwę ścieralną z: 

a) betonu asfaltowego, wg OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu    
asfaltowego”, 

b)   innych nawierzchni, wg właściwych OST. 

5.6. Przebudowa wgłębna przełomów 

 Przebudowa wgłębna przełomów polega na zachowaniu dotychczasowej niwelety 
drogi, usunięciu starej nawierzchni, częściowej wymianie podłoŜa i wykonaniu nowej 
nawierzchni. 
 Jeśli brak jest wystarczających ustaleń, przebudowę wgłębną przełomów naleŜy 
wykonać, gdy: 
− są trudności z podniesieniem niwelety, np. pod wiaduktem, w głębokim wykopie, na 

pionowym wypukłym łuku drogi, przy połączeniach z mostami, w osiedlach, 
− przebudowywane odcinki są stosunkowo krótkie, 
− przebudowę przełomów wykonuje się połową szerokości jezdni, 
− wychwytuje się wodę wydostającą się na zboczu z podłoŜa drogowego. 
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 Sposób wykonania przebudowy wgłębnej powinien być zgodny z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, obejmując m.in.: 
− rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonaną wg OST D-01.02.00 „Roboty 

przygotowawcze”, 
− wydobycie i usunięcie gruntu wysadzinowego lub gruntu wątpliwego, wg OST                         

D-02.00.00 „Roboty ziemne”, 
− wykonanie koryta oraz warstwy odsączającej lub/i warstwy odcinającej, wg OST                   

D-04.01.01-04.02.02 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”, 
− ewentualne wykonanie warstwy izolacyjnej z: 

a) materiałów przepuszczalnych, jak np. piasek wg PN-B-11113, 
b) materiałów wodoszczelnych z tworzyw sztucznych, posiadających aprobatę 

techniczną, 
c) materiałów termoizolacyjnych, jak np. polistyren, grunty stabilizowane 
Ŝywicami mocznikowymi, posiadającymi aprobatę techniczną, 

− wykonanie odwodnienia warstwy odsączającej przez: 
a)  sączki poprzeczne, wg OST D-06.05.01 „Sączki poprzeczne w poboczu”, z ew. 
     pogłębieniem rowów wg OST D-06.04.01 „Rowy lub OST D-02.00.00 „Roboty 
     ziemne”,   
b)  sączki   podłuŜne   lub/i   sączki   poprzeczne   z   rurek   drenarskich,   wg OST  
      D-03.03.01 „Sączki podłuŜne”,      

− ułoŜenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych przez dokumentację 
projektową, wg właściwych OST, 

− wykonanie robót wykończeniowych i innych robót, jak np.: 
a) umocnienie skarp i rowów, wg OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów”, 
b) oznakowanie poziome, wg OST D-07.01.01 „Oznakowanie poziome”. 

 W niektórych przypadkach, dokumentacja projektowa moŜe przewidywać 
wykonanie (zamiast warstwy odsączającej i jej odwodnienia): 
− stabilizację gruntów podłoŜa, wg OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜa z 

gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”, 
− podbudowę betonową, wytrzymałą na uszkodzenia mrozowe, wg OST D-04.06.00 

„Podbudowa z chudego betonu”, lub D-05.03.04 „Nawierzchnie betonowe”. 

5.7. Przebudowa przełomów z podniesieniem niwelety drogi 

 Przebudowa przełomów z podniesieniem niwelety drogi polega na pozostawieniu 
bez zmian istniejącej (częściowo zniszczonej) jezdni i poboczy, na których układa się 
warstwę materiału przepuszczalnego i nową nawierzchnię. 
 Przebudowę przełomów z podniesieniem niwelety drogi wykonuje się z zasady we 
wszystkich przypadkach, oprócz przypadków przewidzianych dla przebudowy wgłębnej 
przełomów (p. 5.6). 
 Sposób wykonania przebudowy przełomów z podniesieniem niwelety powinien 
być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, obejmując m.in.: 
− ułoŜenie warstwy odsączającej lub mrozoochronnej, wg OST D-04.01.01 - 04.03.01 

„Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”, 
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− ew. wykonanie sączków podłuŜnych z rurek drenarskich, wg OST D-03.03.01 „Sączki 

podłuŜne”, 
− wykonanie nasypów, związanych z podniesieniem korony drogi, wg OST D-02.00.00 

„Roboty ziemne”, 
− ułoŜenie warstw podbudowy i nawierzchni, przewidzianych przez dokumentację 

projektową, wg właściwych OST, 
− wykonanie robót wykończeniowych i innych robót, jak np.: 

a) umocnienie skarp i rowów, wg OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp i rowów”, 
b) urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wg właściwych OST. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do przebudowy przełomów drogowych, według wymagań punktu 6 
odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5. 
 Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów, przewidzianych przez OST 
wymienione w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie wykonywania robót naleŜy zbadać zgodność ich wykonania z: 
− dokumentacją projektową, 
− wymaganiami odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
− m (metr) dla robót liniowych, np. sączków podłuŜnych i poprzecznych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, 
− m2 (metr kwadratowy) dla robót powierzchniowych, np. warstw odsączającej, 

mrozoochronnej, podbudów, warstw wiąŜących i ścieralnych, 
− m3 (metr sześcienny) dla robót objętościowych, np. robót ziemnych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają roboty określone 
w odpowiednich OST, wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie czynności i roboty związane z 
przebudową przełomów drogowych, które zostały określone w odpowiednich OST, 
wymienionych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i inne dokumenty obowiązują według odpowiednich OST, przywołanych w 
niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw 
konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach powiatowych na terenie Powiatu 
Krośnieńskiego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej 
z betonu asfaltowego. 
 Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu 
od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych”, IBDiM - 1997 [10] wg poniŜszego zestawienia: 

Porównanie klasyfikacji ruchu według dotychczasowego i nowego Katalogu 

Katalog typowych konstrukcji 
jezdni podatnych, 1983 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych 

 
kategoria ruchu 

 

liczba osi 
obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

 
kategoria ruchu 

liczba osi 
obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

R1 (bardzo lekki) < 4 KR1 ≤ 12 
R2 (lekki) 4 ÷÷÷÷ 12   

R3 (lekkośredni) 13 ÷÷÷÷ 24 KR2 13 ÷÷÷÷ 70 
R4 (średni) 25 ÷÷÷÷ 70   
R5 (cięŜki) 71 ÷÷÷÷ 335 KR3 71 ÷÷÷÷335 

  KR4 336 ÷÷÷÷ 1000 
R6 (bardzo cięŜki) > 335 KR5 1001 ÷÷÷÷ 2000 

  KR6 > 2000 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 



 
D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 47 

 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułoŜona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w 
celu zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Asfalt 

 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-
96170:1965 [5]. 
 W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty 
drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi posiadać aprobatę techniczną wydaną 
przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i 
kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 
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2.4. Wypełniacz 

 NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wypełniacza podstawowego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobraŜonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II 1); gat.1 
jw. 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II 1); gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne z 

węgla kamiennego 

 
podstawowy 

 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak 

dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z 
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innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i 
piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

- magmowych 
- przeobraŜonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

 
 
 
 

kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 

 
jw. 

 
jw. 

 
 
 
 

kl. I,II 1); gat.1 
jw. 
jw. 

 

kl. I; gat.1 
 

kl. I,II 1); gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 
 

kl.I,II; gat.1,2 
 
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II,III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne z 

węgla kamiennego 

 
podstawowy 

 
pyły z odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 

DP80 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1 
3) za zgodą lokalnych słuŜb ochrony środowiska 

 

 Dla kategorii ruchu KR 1-2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 
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2.5. Kruszywo 

 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w 
tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony 

 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [6]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-94 [12]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich stalowych gładkich, 
− walców ogumionych, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
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4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD 
IBDiM [11] oraz w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi 
wyposaŜonymi w pokrowce brezentowe. 
 W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności 
InŜyniera. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
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 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 

 Kategoria ruchu 
Wymiar oczek  KR 1-2 KR 3-6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
 

0/20 
0/16 lub 
0/12,8 

0/8 lub 
0/6,3 

 
0/20 

 
0/201) 

 
0/16 

 
0/12,8 

Przechodzi 
przez: 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

 
(zawartość 
frakcji gryso-
wej) 

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

 
 

100 
83÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷93 
61÷÷÷÷88 
53÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷79 
40÷÷÷÷70 
30÷÷÷÷60 

 
 

(40÷÷÷÷70) 
 
 

22÷÷÷÷46 
17÷÷÷÷36 
15÷÷÷÷31 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷21 
6÷÷÷÷9 

 
 
 

100 
85÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷94 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷÷÷÷64 

 
 

(36÷÷÷÷65) 
 
 

26÷÷÷÷50 
20÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷24 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 
 

100 
82÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
40÷÷÷÷70 

 
 

(30÷÷÷÷60) 
 
 

27÷÷÷÷52 
21÷÷÷÷40 
17÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

 
 

100 
80÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷85 
60÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
40÷÷÷÷50 
28÷÷÷÷38 

 
 

(62÷÷÷÷72) 
 
 

20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
11÷÷÷÷18 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

 
 

100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷80 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷50 
22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 

 
 

(64÷÷÷÷79) 
 
 

20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
14÷÷÷÷23 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

 
 
 

100 
83÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
61÷÷÷÷78 
56÷÷÷÷70 
43÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

 
 

(58÷÷÷÷70) 
 
 

18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
9÷÷÷÷14 
8÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷9 

 
 
 
 

100 
75÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
48÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

 
 

(52÷÷÷÷64) 
 
 

25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷9 

Orientacyjna 
zawartość  
asfaltu w mie-
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,5÷÷÷÷6,8 

 
 

4,5÷÷÷÷5,6 

 
 

4,3÷÷÷÷5,4 

 
 

4,8÷÷÷÷6,0 

 
 

4,8÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego 
 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1÷÷÷÷7. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16, 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷8, 0÷÷÷÷6,3 mm do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm o nieciągłym 
uziarnieniu do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

 

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 4 lp. 1÷÷÷÷6. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 4 lp. 7÷÷÷÷9. 

5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiąŜącej , wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13. 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 6 lp. 1÷÷÷÷6. 
 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. 7÷÷÷÷9. 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 
  KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 
0/12,8; 0/16; 

0/20 

0/12,8; 0/16; 
0/20 

 
2 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 
3 Stabilność wg Marshalla w temperaturze 

60o C, kN 
 

≥ 5,52) 
 

≥ 10,03) 
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp.     

60o C, mm 
 

2,0÷÷÷÷5,0 
 

2,0÷÷÷÷4,5 
5 Wolna przestrzeń w próbkach 

Marshalla, % v/v 
 

1,5÷÷÷÷4,5 
 

2,0÷÷÷÷4,0 
6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 

próbkach Marshalla, % 
 

75,0÷÷÷÷90,0 
 

78,0÷÷÷÷86,0 
7 Grubość warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej o uziarnieniu: cm 
- 0/6,3 
- 0/8 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 

 
 

1,5÷÷÷÷4,0 
2,0÷÷÷÷4,0 
3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷5,0 
5,0÷÷÷÷7,0 

 
 
 
 

3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷5,0 
5,0÷÷÷÷7,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
9 Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 1,5÷÷÷÷5,0 2,0÷÷÷÷5,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

 Kategoria ruchu 
Wymiar oczek sit KR 1-2 KR 3-6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 0/20 0/16 0/12,8 0/25 0/20 0/16 

Przechodzi przez: 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
 

(zawartość frakcji grysowej) 
 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
75÷÷÷÷100 
65÷÷÷÷93 
57÷÷÷÷86 
52÷÷÷÷81 
47÷÷÷÷77 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
13÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷25 
6÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷100
64÷÷÷÷94 
55÷÷÷÷85 
42÷÷÷÷70 
30÷÷÷÷50 

 
(45÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
14÷÷÷÷29 
11÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷8 

 
 
 
 

100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷100 
55÷÷÷÷80 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷27 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

 
100 

80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷90 
62÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷74 
50÷÷÷÷69 
45÷÷÷÷63 
32÷÷÷÷52 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷22 
9÷÷÷÷19 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷13 
4÷÷÷÷6 

 
 

100 
80÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷90 
58÷÷÷÷82 
50÷÷÷÷75 
44÷÷÷÷67 
36÷÷÷÷55 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
9÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷14 
4÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷91 
62÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷73 
41÷÷÷÷60 
30÷÷÷÷45 

 
(55÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
10÷÷÷÷21 
9÷÷÷÷16 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷8 

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

 
 

4,3÷÷÷÷5,8 

 
 

4,3÷÷÷÷5,8 

 
 

4,5÷÷÷÷6,0 

 
 

4,0÷÷÷÷5,5 

 
 

4,0÷÷÷÷5,5 

 
 

4,3÷÷÷÷5,8 
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷12,8 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 1-2 
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷25 mm do warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷20 mm do warstwy 

wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 
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Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0÷÷÷÷16 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego dla KR 3-6 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 
  KR 1-2 KR 3-6 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 
0/20 

0/16; 0,20; 
0/25 

 
2 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ≥ 16,0 
3 Stabilność wg Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 
≥ 8,0 
≥ 6,02) 

 
≥ 11,0 

4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 
60o C, mm 

 
2,0÷÷÷÷5,0 

 
1,5÷÷÷÷4,0 

5 Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla, zagęszczonych 2x75 
uderzeń,   % v/v 

 
4,5÷÷÷÷8,0 

 
4,5÷÷÷÷8,0 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbce Marshalla, % 

 
65,0÷÷÷÷80,0 

 
≤ 75,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej o uziarnieniu:              
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cm 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 
- 0/25 

 
3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷6,0 
6,0÷÷÷÷8,0 

- 

 
 

4,0÷÷÷÷6,0 
6,0÷÷÷÷8,0 
7,0÷÷÷÷10,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 
9 Wolna przestrzeń w warstwie,  v/v 5,0÷÷÷÷9,0 5,0÷÷÷÷9,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 
2) dla warstwy wyrównawczej 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, 
przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być 
dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50  145o C ÷ 165o C 
- dla D 70 140o C ÷ 160o C 
- dla D 100 135o C ÷ 160o C 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna 
wynosić: 
- z D 50  140o C ÷ 170o C 
- z D 70  135o C ÷ 165o C 
- z D 100 130o C ÷ 160o C 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w 
czasie wytwarzania) oraz o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana 
jako odpad produkcyjny. 
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5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 
podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 

  ścieralną wiąŜącą 
1 Drogi klasy I, II i III 6 9 
2 Drogi klasy IV i V 9 12 
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 12 15 

 

 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, 
podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy 
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane 
ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
 
 
 
 
 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

Lp. PodłoŜe do wykonania warstwy z 
mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego    kg/m2 

 PodłoŜe pod warstwę asfaltową  
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa 0,7 - 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
 

0,5 - 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
 

0,3 - 0,5 
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
 

0,2 - 0,5 

 

 Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym 
przez InŜyniera. 
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5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 

Lp. 

 

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
0,3 - 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca 0,1 - 0,3 
4 Asfaltowa warstwa ścieralna  

  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
− 8 h przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 2 h  przy ilości 0,5 ÷÷÷÷ 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości 0,2 ÷÷÷÷ 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia w ciągu doby była nie niŜsza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw 
nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 
> 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 
jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji w 
postaci próbnego zarobu. 
 W pierwszej kolejności naleŜy wykonać próbny zarób na sucho, tj. bez udziału 
asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z 
projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po 
opróŜnieniu zawartości mieszalnika. 
 Po sprawdzeniu składu granulometrycznego mieszanki mineralnej, naleŜy wykonać 
pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
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 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, 
% m/m 

 
Lp 

 
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach 
# (mm): 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 
6,3; 4,0; 2,0 

 
 

± 5,0 

 
 

± 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach # (mm) 0,075 
 

± 2,0 
 

± 1,5 
4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 

5.8. Odcinek próbny 

 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.9. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu  asfaltowego    

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 
wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem 
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
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 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  135o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 
i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

 

Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki 
2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 
3 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaŜdej zmianie 
6 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
 

dozór ciągły 
7 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 
kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 
8 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
9 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

 
jeden raz dziennie 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej naleŜy pobrać po wymieszaniu 
kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z 
zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 
określoną w tablicy 10. 

6.3.4. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt 2.2. 

6.3.5. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić właściwości wypełniacza, 
zgodnie z pkt 2.4. 

6.3.6. Badanie właściwości kruszywa 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 11 naleŜy określić właściwości kruszywa, 
zgodnie z pkt 2.5. 
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6.3.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i 
SST. 

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie i SST. 

6.3.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 
jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

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

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej 
połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg 
BN-68/8931-04 [9] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
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Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

2 Równość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

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

4 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

5 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o długości do 1000 m 

11 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

12 Grubość warstwy jw. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

1 Drogi klasy I, II, III 4 6 

2 Drogi klasy IV i V 6 9 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
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 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 
%. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać 3÷÷÷÷5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo 
obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 Przewidywana liczba jednostek obmiarowych wynosi: ......................... 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

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

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

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. 

Badania 
8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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10.2. Inne dokumenty 

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
13. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych 

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995. 

 


