D.04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach „Remontu drogi
gminnej w Świerczu ulica Studnitza”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.
Zakres robót
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni po frezowaniu – 8 258,02 m2.
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
Emulsja asfaltowa według PN-EN 13808
Asfalt drogowy według PN-EN 12591
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170.
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Lp.

Rodzaj lepiszcza

1

Emulsja asfaltowa kationowa

Zużycie (kg/m2)
od 0,4 do 1,2

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości.
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Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano
dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni
cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
* szczotek mechanicznych,
zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych
elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające,
* sprężarek,
* zbiorników z wodą,
* szczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących
parametrów:
* temperatury rozkładanego lepiszcza,
* ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
* obrotów pompy dozującej lepiszcze,
* prędkości poruszania się skrapiarki,
* wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
* dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie
stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na
komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające
przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny
być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

2

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych
należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed
skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
Lp.
1

Temperatury (oC)

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

od 20 do 40 *)

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania
wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót
Lp.
1

Rodzaj lepiszcza
Emulsja asfaltowa kationowa

Kontrolowane
właściwości

Badanie
według normy

lepkość

EmA-94 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
3

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,
ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

*
*
*
*
*
*

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.

PN-C-04134
PN-C-96170
PN-C-96173

Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do
nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D. 05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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
w ramach „Remontu drogi gminnej w Świerczu ulica Studnitza”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowią część dokumentów przetargowych
i kontraktowych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w p. 1.1 niniejszej specyfikacji.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem;
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, o grubości warstwy po zagęszczeniu 5,0 cm – 8 100,67 m2
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i
uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia 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. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o dług. co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych
robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kruszywo
Rodzaje materiałów stosowanych do mieszanek mineralno-asfaltowych AC na warstwę wiążącą,
wyrównawczą, wzmacniającą i ścieralną podano w tablicy 1 i 2
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstw z betonu asfaltowego
5

Punkt
WT-1
Kruszywa
2008
4.1.3
4.1.4
4.1.6
4.1.8
4.1.9
4.2.2
4.2.3
4.3.1
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.5

Właściwości kruszywa

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria co najmniej
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie większe niż, wg
kategorii:
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:

Wymagania w zależności od kategorii
ruchu – dla KR 1-2
warstwa wiążąca,
wyrównawcza i
warstwa ścieralna
wzmacniająca
GC85/20

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4,
kategoria nie niższa niż:
Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i
łamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
rozdział 5; kategoria nie wyższa niż:
Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8,
kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; kategoria nie
wyższa niż:
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; kategoria nie wyższa
niż:
"Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3

G20/17,5

G20/15
f2

SI35 lub FI35

SI25 lub FI25

CDeklarowana
LA30
LA35

LA25
LA30
PSVDeklarowane

deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
Wcm0,5a)
F1

FNaCl7
SBLA

Właściwości chemiczne - uproszczony opis petrograficzny
4.5.2
deklarowany przez producenta
wg PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1, p. 14.2;
4.5.3
mLPC0,1
kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym chłodzonym
4.6.1
wymagana odporność
powietrzem wg PN-EN 1744-1
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego
4.6.2
wymagana odporność
powietrzem wg PN-EN 1744-1
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN
4.6.3
V3,5
1744-1; kategoria nie wyższa niż:
a) Jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność według p. 4.4.2
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiążącej,
wyrównawczej, wzmacniającej i ścieralnej z betonu asfaltowego
Punkt
WT-1
Kruszywa
2008
4.1.3

Właściwości kruszywa

KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria:

GF85

4.1.5

Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie większe niż, wg kategorii:

4.1.6

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:

4.1.7

Jakość pyłów wg PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa niż:

4.1.10
4.3.1
4.5.3

Wymagania w zależności od
kategorii ruchu

Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdział 8;
kategoria nie wyższa niż:
Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1; kategoria nie
wyższa niż:
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GTCNR
f16
MBF10
ECSDeklarowana
deklarowana przez producenta
mLPC0,1

2.3. Wypełniacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy: wiążącą, wyrównawczą, wzmacniającą i ścieralną
należy stosować wypełniacz o wymaganiach podanych w tabeli 3.
Tablica 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstw z betonu asfaltowego
Punkt
WT-1
Właściwości wypełniacza
Kruszywa
2008
5.2.1
Uziarnienie wg PN-EN 933-10:
5.2.2
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
5.3.1

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa niż:

5.3.2

Gęstość ziarn wg PN-EN 1097-7

Wymagania w zależności od
kategorii ruchu
KR 1-2
zgodnie z tablicą 24
MBF10
1 %(m/m)
deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PNEN 1097-4, wymagana kategoria
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana
kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie
wyższa niż:

∆R&B8/25

5.5.3

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21;
kategoria nie niższa niż:

CC70

5.5.4

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

5.6.2

"Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2; wymagana kategoria:

5.4.1
5.4.2
5.5.1

V28/45

WS10

Ka10, KaDeklarowana – dla warstwy
wiążącej i wyrównawczej
Ka 20,Ka10, KaDeklarowana –dla
warstwy ścieralnej
BNDeklarowana

2.4. Asfalt
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy: wiążącą, wyrównawczą, wzmacniającą i ścieralną z
betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70
Lp.

Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70

0,1mm

PN-EN 1426

50-70

Właściwości
WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE

1

Penetracja w 25°C

2

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427

46-54

3

Temperatura zapłonu, nie mniej niż

°C

PN-EN 22592

230

4

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż

% m/m

PN-EN 12592

99

5

Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie
więcej niż

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

6

Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż

%

PN-EN 1426

50

7

Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż

°C
PN-EN 1427
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE

48

8

Zawartość parafiny, nie więcej niż

%

PN-EN 12606-1

2,2

9

Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż

°C

PN-EN 1427

8

°C

PN-EN 12593

-5

10 Temperatura łamliwości, nie więcej niż
7

2.5. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w
SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanek
z betonu asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki
roboczej.
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści
wg PN-EN 45014 wydaną przez dostawcę.
2.6. Składowanie materiałów
2.6.1. Składowanie kruszywa
SKŁADOWANIE KRUSZYWA POWINNO ODBYWAĆ SIĘ W WARUNKACH ZABEZPIECZAJĄCYCH
JE PRZED ZANIECZYSZCZENIEM I ZMIESZANIEM Z INNYMI RODZAJAMI LUB FRAKCJAMI
KRUSZYWA.
2.6.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.6.3. Składowanie asfaltu
Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania
materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone w automatycznie
sterowane urządzania grzewcze-olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się ogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja ±5 oC oraz posiadać układ cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować się w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 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 możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych,
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i ciężkich ,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.3. Transport wypełniacza
8

Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiałów sypkich umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz transportu
wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.4. Asfalt
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności,
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
Czas i warunki transportu powinny być takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki posiadała
temperaturę nie niższą niż minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanki liczony od załadunku
do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie
powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki. Zaleca się stosowanie
samochodów-termosów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań
kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym w zależności
od rodzaju warstwy, projektowane metodą empiryczną podano w tablicy 5.
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR1-KR2
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza,
minimum*)

AC5S
od
100
90
40
8
6
Bmin6,0

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
do
od
do
100
90
100
100
70
90
65
45
60
22
8
22
14
6
14
Bmin5,8

AC11S
od
do
100
90
100
70
90
30
55
8
20
5
12,0
Bmin5,6

Wartość krzywych granicznych uziarnienia oraz zawartości asfaltu dla betonu asfaltowego należy ustalić
laboratoryjnie. Zaprojektowana mieszanka z AC 16 W 50/70, AC 11 W 50/70 oraz AC 11 S 50/70 powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 6.
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Tablica 6. Wymagania właściwości betonu asfaltowego dla KR1÷KR2
Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Wolne przestrzenie
wypełnione
lepiszczem
Zawartość wolnych
przestrzeni w
mieszance
mineralnej
Odporność na
działanie wody

Warunki
zagęszczania wg
PN-EN 13108-20
C.1.3, ubijanie,
2 x 75 uderzeń

Metoda i warunki
badania
PN-EN 12697-8, p.4

C.1.2, ubijanie,
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.5

C.1.2, ubijanie,
2 x 50 uderzeń

PN-EN 12697-8, p.5

C.1.1, ubijanie
2 x 25 uderzeń

PN-EN 12697-12
Lecz przechowywanie
w 400C z jednym
cyklem zamrażania,
badanie w 150C

Wymiar mieszanki
AC 16 W

AC 11 S

Vmin3,0
Vmax6

Vmin1,0
Vmax3

VFBmin60
VFBmax80

VFBmin75
VFBmax89

VMAmin16

ITSR80

ITSR90

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 także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności
od temperatury.
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
− dla 50/70
do 180o C,
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej
niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
− 50/70
od 140o C do 180o C.
Temp. mieszanki mineralno-asfaltowej może być niższa o 10oC od minimalnej temperatury podanej powyżej.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami
SST D.05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Przed rozłożeniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego, w
zależności od rodzaju podłoża, wynoszą:
- od 0,7 do 1,0 kg/m2 dla podbudowy (nawierzchni) tłuczniowej,
- od 0,5 do 0,7 kg/m2 dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- od 0,1 do 0,3 kg/m2 dla warstwy wiążącej (nawierzchni) asfaltowej.
Należy stosować do skropienia podłoża ilość emulsji asfaltowej zgodną z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem
uszczelniającym, określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.
Oczyszczenie i skropienie podłoża zostało ujęte w SST D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa wiążąca (wyrównawcza, wzmacniająca) z betonu asfaltowego może być wykonywana gdy
temperatura otoczenia jest nie niższa od 0o C.
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego może być wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie
niższa od 5o C.
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów
atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Zarób próbny
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
5.7. Odcinek próbny
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:
− stwierdzenia czy użyty 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 użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
próbnego przez Inżyniera.
5.8. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca
ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
− 50/70
120 o C
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i recepcie laboratoryjnej.
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z
dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane emulsją asfaltową i zabezpieczone listwą
przed uszkodzeniem.
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze
podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
W celu wykazania, że mieszanka mineralno-asfaltowa spełnia wszystkie wymagania zawarte
w niniejszej specyfikacji technicznej, należy dla składu mieszanki przeprowadzić badanie typu. Badanie typu
obejmuje kompletny zestaw badań określających przydatność funkcjonalną mieszanki mineralno-asfaltowej na
próbkach reprezentatywnych dla typu wyrobu. Badanie to powinno być przeprowadzone przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanki mineralno-asfaltowej do obrotu, w celu wykazania zgodności z wymaganiami.
Jeżeli użyto materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie
zgodności z innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane po
warunkiem, że przydatność tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania.
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami europejskimi można
założyć, że mają one określone właściwości, jednak nie zwalnia to producenta z odpowiedzialności za
zapewnienie, że mieszanka mineralno-asfaltowa jako całość spełnia odpowiednie wartości deklarowane.
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Sprawozdanie z badania typu zachowuje ważność dla określonego składu mieszanki do wystąpienia zmiany
materiałów składowych, ale nie dłużej, niż przez okres trzech lat.
Rodzaj i liczbę badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 7.
Tablica 7. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043)
Lepiszcze
(PN-EN 12591, PN-EN
13924, PN-EN 14023)

Wypełniacz
(PN-EN 13043)
a)

Właściwość

Metoda badania

Liczba badań

Uziarnienie

PN-EN 933-1

1 na frakcję

Gęstość

PN-EN 1097-6

1 na frakcję

Penetracja lub
temperatura mięknienia

PN-EN 1426 lub

Nawrót sprężystya)

PN-EN 13398

1

Uziarnienie

PN-EN 933-10

1

Gęstość

PN-EN 1097-7

1

PN-EN 1427

1

dotyczy jedynie lepiszczy według PN-EN 14023

Rodzaj i liczbę badań mieszanek mineralno-asfaltowych podano w tablicy 8.
Tablica 8. Rodzaj i liczba badań mieszanek mineralno-asfaltowych
Właściwość
Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)

Metoda badania
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-39

Uziarnienie (obowiązkowa)

PN-EN 12697-2

Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z
VFB i VMA przy wymaganej zawartości
wolnych przestrzeni Vmax ≤ 7%
(obowiązkowa)

PN-EN 12697-8
Gęstość objętościowa wg PN-EN 12697-6, metoda
B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym.

AC (beton
asfaltowy)
1
1

1

Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda A, w wodzie
Wrażliwość na działanie wody
(powiązana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-12

Odporność na deformacje trwałe (powiązania funkcjonalne), dot. betonu asfaltowego zaprojektowanego do maksymalnego obciążenia osi poniżej 130 kN

PN-EN 12697-22, mały aparat, metoda B w
powietrzu, przy wymaganej temperaturze

Sztywność (funkcjonalna)

PN-EN 12697-26

Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni zaprojektowanych wg kryterium
opartym na czteropunktowym zginaniu

PN-EN 12697-24, Załącznik D

Odporność na paliwo (powiązana
funkcjonalnie)

PN-EN 12697-43

1

1

1
1
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1

Odporność na środki odladzające
(powiązana funkcjonalnie)

PN-EN 12697-41

1

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Rodzaj oraz zakres badań
Rodzaj oraz zakres badań mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.
Tablica 9. Rodzaj oraz zakres badań mieszanki mineralno-asfaltowej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Wyszczególnienie badań
Mieszanka mineralno-asfaltowaa) b)
Uziarnienie
Zawartość lepiszcza
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego
Gęstość i zawartość wolnych przestrzenii próbki
Warstwa asfaltowa
Wskaźnik zagęszczeniaa)
Spadki poprzeczne
Równość
Grubość
Zawartość wolnych przestrzenia)

a)

do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe)
b)
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.2. Badanie właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać z częstotliwością podaną w tablicy 9. Należy badać każdy rodzaj i
frakcję dostarczonego kruszywa. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2
niniejszej specyfikacji.
6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza
Wypełniacz należy badać z częstotliwością podaną w tablicy 9. Wyniki powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w p. 2.3 niniejszej specyfikacji.
6.3.4. Badanie właściwości asfaltu
Badania właściwości asfaltu prowadzić z częstotliwością podaną w tablicy 9. Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.
6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki
Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.
6.3.7. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż ±0,3 %.
6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej
Dopuszczalne odchyłki dotyczące pojedynczego wyniku badania zawartości kruszywa o wymiarze <0,063 mm
nie może odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż ±2,0 %.
Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości kruszywa o wymiarze do 0,125 mm, [%(m/m)]
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Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki drobnoziarniste

Liczba wyników badań
1

2

od 3 do 4

od 5 do 8

od 9 do 19

≥20

± 5,0
± 4,0

± 4,4
± 3,6

± 3,9
± 3,3

± 3,4
± 2,9

± 2,7
± 2,5

± 2,0
± 2,0

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 do 2,0 mm, [%(m/m)]
Liczba wyników badań
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
1
2
od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 19
≥20
AC W, AC S

± 8,0

± 6,1

± 5,0

± 4,1

± 3,3

± 3,0

Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm, [%(m/m)]
Liczba wyników badań
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
1
2
od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 19
≥20
AC W, AC S

± 8,0

± 6,1

± 5,0

± 4,1

± 3,3

± 3,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej wyników badań
zawartości ziaren grubych, [%(m/m)]
Liczba wyników badań
Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej
1
2
od 3 do 4
od 5 do 8
od 9 do 19 ≥20
Mieszanki gruboziarniste
Mieszanki drobnoziarniste

-9 +5
-8 +5

-7,6 +5,0
-6,7 +4,7

-6,8 +5,0
-5,8 +4,5

-6,1 +5,0
-5,1 +4,3

-5,5 +5,0
-4,4 +4,1

± 5,0
± 4,0

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy badać właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wyniki powinny być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 6.
6.3.10. Pomiar grubości warstwy
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstotliwością podaną w tablicy 9 na podstawie
wyciętych próbek. Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 10%.
6.3.11. Wskaźnik zagęszczenia warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy,
poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości należy wykonywać
metodą hydrostatyczną. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej 98 [%], zarówno w przypadku
warstwy AC 16 W, AC 11 W jak i AC 11 S.
6.3.12. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie
Na próbkach wyciętych z nawierzchni należy wykonać badanie gęstości objętościowej i gęstości.
Wolną przestrzeń w warstwie należy określać jako średnią arytmetyczną z dwóch oznaczeń, w % z
dokładnością do 0,1 %.
Zawartość wolnych przestrzeni w zagęszczonej warstwie powinna wynosić:
- 3,0÷6,0 [%(v/v)] dla warstwy AC 16 W,
- 1,0÷4,0 [%(v/v)] dla warstwy AC 11 S.
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej, nie
może wykroczyć poza wartości dopuszczalne o 1,5 %(v/v).
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy z betonu asfaltowego
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje tablica 14.
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Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Lp. Badana cecha

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1
2

3 razy na odcinku drogi o długości 1 km

Szerokość warstwy
Równość podłużna warstwy
- klasa drogi G lub wyższa
- klasa drogi Z, L i D

3
4
5

Równość poprzeczna warstwy
Spadki poprzeczne warstwy
Rzędne wysokościowe warstwy

6
7
9
10

Grubość warstwy
Złącza podłużne i poprzeczne
Krawędź warstwy
Wygląd warstwy

każdy pas ruchu planografem
pomiar z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina, co 10 m na
każdym pasie ruchu
nie rzadziej niż co 5 m na każdej jezdni
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km*)
na każdej jezdni na osi i krawędziach jezdni: co 20 m na
prostych i co 10 m na łukach
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2
cała długość każdego złącza
cała długość
cała powierzchnia wykonanego odcinka

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych wykonać w punktach głównych łuków poziomych
6.4.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 14. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą odległości przeciwległych bocznych krawędzi.
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.
6.4.3. Równość podłużna warstwy
Ocenę równości podłużnej poszczególnych warstw nawierzchni dróg klasy Z, L i D oraz placów i
parkingów dokonuje się w oparciu o pomiary z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej użyciu laty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie
rzadziej niż co 10 m na każdym pasie ruchu.
Wymagana równość podłużna jest określana przez wartości odchyleń równości (prześwitu), które nie
mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95 % oraz 100 % liczby wszystkich pomiarów na
badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną
powierzchnią.
Wartości odchyleń, wyrażone w [mm], określa tablica 15.
Tablica 15.
Klasa drogi

Element nawierzchni

1

2
Pasy ruchu zasadnicze,
postojowe, dodatkowe
włączania i wyłączania

Z, L, D

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej
3
ścieralna
wiążąca
podbudowa zasadnicza

Procent liczby pomiarów
95 %
100 %
4
5
≤6
≤7
≤9
≤ 10
≤ 13

6.4.4. Równość poprzeczna
Do pomiaru równości poprzecznej powinna być stosowana metoda równoważna metodzie łaty i klina.
Pomiar powinien być wykonany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20.
Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być
przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.
Odchylenie równości oznacza największą odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu.
Wartości odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 16.
Tablica 16
Klasa drogi

Element nawierzchni

1

2

Rodzaj warstwy
konstrukcyjnej
3
15

Procent liczby pomiarów
90 %
100 %
4
5

Z, L, D

Pasy ruchu zasadnicze,
postojowe, dodatkowe
włączania i wyłączania

ścieralna
wiążąca
podbudowa zasadnicza

≤6
≤9
-

≤9
≤ 12
≤ 18

6.4.5. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ±0,5%.
6.4.6. Rzędne wysokościowe warstwy nawierzchni
Rzędne wysokościowe warstwy należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 14. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową. Różnice pomiędzy
rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ±1 cm. Wymaga się
aby 95 % zmierzonych rzędnych danej warstwy nie przekraczało dopuszczalnych odchyłek.
6.4.7. Złącza podłużne i poprzeczne
Prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego należy sprawdzać z częstotliwością podaną
w tablicy 14. Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.
6.4.8. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy należy sprawdzać poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka z
częstotliwością podaną w tablicy 14. Wygląd warstwy ścieralnej powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
6.4.9. Krawędzie wykonanej warstwy
Krawędzie wykonanej warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność
obcięcia pokryte emulsją asfaltową.
6.4.10. Grubość warstwy
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym (odcinek częściowy powinien zawierać co
najmniej jedną dzienną działkę roboczą). Grubość wykonanej warstwy nie może odbiegać, w % grubości, od
projektowanej o więcej niż podano w tablicy 17.
Tablica 17
Warunki oceny

Warstwa asfaltowaa)

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż
6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia
większa niż 1000 m2

≤ 10

B – Pojedyncze oznaczenie grubości
a)

≤ 25

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie
budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej
grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową warstwy wyrównawczej jest Mg (tona) wbudowanej masy bitumicznej,
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
Dopuszcza się odbiór robót w przypadku nie spełnienia wszystkich warunków wymienionych w p. 6 za zgodą
Zamawiającego. W razie niedotrzymania określonych wartości dopuszczalnych:
- grubości warstwy,
- ilości zużytego materiału,
- składu mieszanki mineralnej,
- zawartości lepiszcza,
- wskaźnika zagęszczenia,
- równość.
Zamawiający może nakazać bezwzględne usunięcie wad lub dokonać potrąceń określonych według zasad
zamieszczonych w p. 9 „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych”.
W przypadku niewłaściwej zawartości lepiszcza tj. jeżeli rzeczywista zawartość lepiszcza w badanej mieszance
mineralno-asfaltowej jest mniejsza lub większa od zawartości deklarowanej o więcej niż 0,3% to potrącenia
należy obliczyć wg wzorów (6) i (7). Potrącenia oblicza się do wartości graniczej 0,6%. Po przekroczeniu tej
wartości warstwa nawierzchni musi być sfrezowana i ułożona ponownie.
Obliczenia potrąceń dokonuje Zamawiający.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 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, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 13043
PN-EN 932-3
PN-EN 932-5
PN-EN 933-1
PN-EN 933-2
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-6
PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego.
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Część 5: Wyposażenie podstawowe i
wzorcowanie.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego Metoda przesiewania.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego Nominalne wymiary otworów sit badawczych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie kształtu ziaren za
pomocą wskaźnika płaskości.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren Wskaźnik kształtu.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 6: Ocena właściwości
powierzchni - Wskaźnik przepływu kruszywa.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 10: Ocena zawartości
drobnych cząstek - Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody
oznaczania odporności na rozdrabianie.
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PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 12591
PN-EN 12597
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 13043
PN-EN 14188-1
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-5
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-10
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-14
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-20
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw
- Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6:
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7:
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 8:
Oznaczanie polerowalności kamienia.
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
słonecznej metodą gotowania.
Badania chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna.
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych
- Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli.
Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych - Część 2:
Liczba bitumiczna.
Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia
Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych
polimerami
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i
kula
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Wypełniacze złączy i zalewy - Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego
Mieszania mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 10: Zagęszczalność
Mieszania mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 14: Zawartość wody
Mieszania mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 18: Spływanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 22: Okleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 26: Sztywność
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PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-28
PN-EN 12697-29
PN-EN 12697-34
PN-EN 12697-36
PN-EN 12697-38
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-41
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 27: Pobieranie próbek
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza,
zawartości wody i uziarnienia
Mieszania mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 34: Badanie Marshalla
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorąco - Część 41: Odporność na płyny przeciwgołoledziowe
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola
Produkcji

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
2. WT-1 Kruszywa 2008 - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na
drogach publicznych.
3. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 – Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D.05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w ramach „Remontu drogi gminnej w Świerczu ulica
Studnitza ”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno.
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu:
− uszorstnienia nawierzchni,
− profilowania,
− napraw nawierzchni
Zakres robót – frezowanie korekcyjne przed wykonaniem nowej warstwy – 8 024,85 m2.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 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
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni)
Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych
naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy
frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.
Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający
go z jezdni na środki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym
kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być
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dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien
przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację
pracy frezarki, na własny koszt.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez
postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją
projektową i SST.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze
względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
a) należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może
przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika (ścieku)
dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na
głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej
na zimno
Lp.

Właściwość nawierzchni

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Równość podłużna

łatą 4-metrową co 20 metrów

2

Równość poprzeczna

łatą 4-metrową co 20 metrów
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3

Spadki poprzeczne

co 50 m

4

Szerokość frezowania

co 50 m

5

Głębokość frezowania

na bieżąco, według SST

6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie
powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 mm.
Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w
SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie robót,
frezowanie,
transport sfrezowanego materiału,
przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-68/8931-04

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem

i łatą.
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D - 06.03.01
ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych w ramach „Remontu drogi gminnej w
Świerczu ulica Studnitza”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem
zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych poboczy.
Zakres : ścinka poboczy o grubości 10 cm - 2 052,53 m2.
1.4.1 Pobocze – część korony drogi służąca do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały nie wystepują
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),
− równiarek do profilowania,
− ładowarek czołowych,
− walców,
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
− przewoźnych zbiorników na wodę.

23

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Ścinanie poboczy
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2.
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z
założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu
należy uzgodnić z Inżynierem.
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do wilgotności
optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić co najmniej 0,98
maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robót
6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych poboczy
Lp.

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Spadki poprzeczne

2 razy na 100 m

2

Równość podłużna

co 50 m

3

Równość poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1%.
6.4.2. Równość poboczy
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04. Maksymalny
prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,
odwiezienie gruntu na odkład,
zagęszczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne materiały
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne.
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D.06.03.01A
WYKONANIE POBOCZY Z KRUSZYWA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym 0/31,5 mm w ramach „Remontu drogi
gminnej w Świerczu ulica Studnitza”
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem umocnienia pobocza kruszywem łamanym 0/31,5 mm.
Zakres : umocnienie pobocza o szerokości 0,30 m – 1,20 m, o grubości 10 cm po zagęszczeniu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni
1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, przeznaczona
do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu.
1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu (proces ten
nazywany był dawniej stabilizacją mechaniczną).
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materiały do wykonania utwardzenia poboczy
–
–

Do wykonania utwardzonego pobocza należy użyć:
kruszywo łamane niezwiązane 0/31,5 mm,
materiały, które stosuje się przy wykonaniu utwardzonego pobocza, tj. kruszywo łamane i wodę,
odpowiadające wymaganiom punktów 2.2.3 ÷ 2.2.5.

2.2.4. Kruszywo
Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane odpowiadające wymaganiom PN-EN
13242:2004 lub PN-EN 13285:2004 .
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się
użycie kruszywa o jasnej barwie.
2.2.5. Woda
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Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych
zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp.

2.2.6. Składowanie kruszyw
Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone i
odwodnione.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót:
a) do robót rozbiórkowych
–
młotki pneumatyczne, oskardy, łomy, drągi stalowe,
–
konewki, wiadra do wody, łopaty, szpadle, ubijaki ręczne itp.,
b) do robót naprawczych
–
mieszarki przy większych robotach do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę (dopuszcza się ręczne przygotowanie mieszanki kruszyw przy niewielkich robotach),
–
sprzęt do wypełniania wyboju jak łopaty, łaty wyrównujące, sprzęt ubijający (ubijaki, zagęszczarki
płytowe, ew. lekkie walce).
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie utwardzenia pobocza,
3. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inżyniera:
− ustalić lokalizację terenu robót,
− przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, z usunięciem zanieczyszczeń
poza koronę drogi.
5.4. Wykonanie utwardzenia pobocza
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach stacjonarnych lub przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po
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wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Po obfitym zwilżeniu kruszywa, zagęszcza się je. Zagęszczanie można wykonywać ubijakami
ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub lekkim walcem.
Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1975.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z
tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.
Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić
szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza
powinien być równy i szczelny.
Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze
starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane.
5.4. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
− usunięcia urządzeń regulacji ruchu,
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez
Inżyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie robót

Częstotliwość
badań

Wartości dopuszczalne

1 raz

Tylko niezbędna powierzchnia

1

Wyznaczenie powierzchni robót

2

Roboty przygotowawcze

Ocena ciągła

Wg pktu 5

3

Utwardzenie pobocza

Ocena ciągła

Wg pktu 5

4

Roboty wykończeniowe

Ocena ciągła

Wg pktu 5

6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:
− wygląd zewnętrzny wykonanego pobocza,
− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego,
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
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nawiązującego

do

otaczającej

nawierzchni

i

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego pobocza.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
−
−
−
−
−
−

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego pobocza utwardzonego kruszywem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie utwardzonego kruszywem według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje:
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
4.

PN-EN 13242:2004

5.
6.

PN-EN 13285:2004
PN-B-04481:1988

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (patrz: poz. 7 i 8)
Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu
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