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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.      WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem remontów cząstkowych dróg i ulic gminnych 

na terenie Gminy Świebodzin. 

1.2. Zakres stosowania OST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami technicznymi: 

 

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

Lp. Nr specyfikacji Nazwa Strona 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 2 

2. D – 05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 5 

3. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 11 

4 D- 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 15 

5. D-05.03.08 Nawierzchnie  podwójnie powierzchniowo utrwalane 19 

6. D - 05.03.15 Remonty nawierzchni bitumicznej 23 

7. D 03.02.01 Regulacja pionowa studni 28 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) 

albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  

i odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Droga  tymczasowa  (montażowa)  -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Inżynier - osoba pełniąca nadzór nad budową (Inspektor Nadzoru) 
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Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

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

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

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

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu  

do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

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

obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 

publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy 

drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 

ruch na drodze. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przedsięwzięcie   budowlane   -  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego   lub  całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 

droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa  dokumentacja projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje  lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.40.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, OST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST 

Dokumentacja projektowa, OST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela inwestora 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i OST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w OST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub OST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod  ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w D- 

M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D - 05.03.17 

REMONT CZĄSTKOWY 

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych, które zostaną wykonane w ramach zadania : 

remonty cząstkowe dróg i ulic  dla których funkcję zarządcy pełni Burmistrz Świebodzina  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

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 masą bitumiczną 

po wcześniejszym uzupełnieniu głębokich ubytków w podbudowie pod nawierzchnią asfaltową tłuczniem . 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych 

z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również 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 niż grubość warstwy 

ścieralnej. 

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

ścieralnej. 

Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zależności od objawów uszkodzeń 

 

X - zależność możliwa, (X) - zależność 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. 
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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. Służy do powierzchniowego uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni 

bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) pojemnikach. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe s_ 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-M- 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych 

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte 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) należy 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 użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszanką grysu i emulsji 

asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi typu „slurry seal” wg OST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno (typu 

slurry seal)”, a także mieszankami szybkowiążącymi, 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełniania porów w ścieralnych warstwach nawierzchni 

(dostarczanymi w szczelnych opakowaniach), 

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

- metodę powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji asfaltowych, 

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejęcia 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 OST D-05.03.05 „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 należy zastosować 

odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu  

i właściwościach fizyko mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

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 można użyć mieszanek mineralno bitumicznych  

„na gorąco”. 

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

Przy większych powierzchniowych uszkodzeniach nawierzchni można stosować mieszanki 

mineralno-emulsyjne wytwarzane i wbudowywane wg OST D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno 

(typu „slurry seal”). 

2.4.3. 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). Można stosować tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i spełniające zawarte w niej wymagania. 
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2.5. Kruszywo 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające 

wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 

 

2.6. Lepiszcze 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy 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 obciążonych ruchem większym od średniego należy 

stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-

99 [3]. 

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

2.7. Zalewa bitumiczna 

Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę asfaltową o właściwościach 

odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych 

spękań nawierzchni bitumicznych”. 

 

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. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością 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 (możliwie zbliżonych do prostokątów), 

- sprężarki 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 służą 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 zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej  

w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości 

robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym 

warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie 

lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2). 

3.4. 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 użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew 

profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub 

zagęszczarek płytowych. 

 

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 mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 

Mieszanką betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05 

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralnoasfaltową  

w pojemnikach izolowanych cieplnie. 

4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” 

Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane zgodnie z OST D-05.03.06 

„Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”. 

4.4. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z OST D-05.03.08 ÷ 05.03.10 „Nawierzchnia 

powierzchniowo utrwalana”. 

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

4.6. 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić sposób naprawy, 

korzystając np. z tablicy 1. 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy 

należy wykonać bardzo starannie przez: 

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokości 

umożliwiającą 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, żwiru, piasku i pyłu. 

 

5.3. 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), należy 

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 można przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 

profilowych. W żadnym wypadku nie należy 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 ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu 

naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w poziomie 

naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie 

powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla zagęszczanej 

warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 

Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego naprawieniu należy 

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) 

podłużnych 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 (poniżej 10% powierzchni remontowanego odcinka drogi) można stosowa_ 

konfekcjonowane mieszanki mineralno emulsyjne o dobranym uziarnieniu (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub  

od 0 do 4 mm) w zależności od 

głębokości tekstury warstwy ścieralnej. Im głębsza jest tekstura, tym większe ziarna powinny być  

w zastosowanej mieszance mineralno-emulsyjnej. Naprawione podłoże musi być bardzo czyste i pożądane jest 

by było nieco wilgotne, ale w żadnym przypadku nie może być mokre. Suche podłoże przyspiesza wiązanie 

mieszanki. 

Dla uzyskania lepszego powiązania z istniejącym podłożem należy powierzchnię starej warstwy asfaltowej 

spryskać emulsją w ilości od 0,2 do 0,3 kg/m2 lub wetrzeć szczotkami w podłoże rozcieńczone wodą  

(w stosunku 1:1) konfekcjonowaną mieszanką 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.) należy pracować tylko przy 

suchej i gorącej pogodzie (temperatura podłoża powyżej 10oC), a zaprawą nanosić tylko w cienkich warstwach 

(do 3 kg/m2  w jednej warstwie, przy potrzebie wbudowania większej ilości należy to zrobić w dwóch warstwach 

po 3 kg/m2). Druga warstwa może być wbudowana dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy. 

Konfekcjonowaną mieszankę mineralno-emulsyjną należy wylewać ze szczelnych pojemników i rozprowadzać 

przy pomocy gumowych listew przesuwanych rocznie po powierzchni lub też przy pomocy ręcznie 

przesuwanych urządzeń rozkładających (skrzynie bez dna z gumowymi listwami ściągającymi). Wykonane 

uszczelnienie (uzupełnienie zaprawy) może być oddane do ruchu dopiero po całkowitym wyschnięciu mieszanki 
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w rozłożonej warstwie. W zależności 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, że zapewnia to mocne połączenie 

mieszanki z podłożem. 

Mieszanki należy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyżej 5oC. 

Podłoże 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 należy unikać wypełniania wybojów tą mieszanką, gdyż w tych miejscach proces odparowywania 

rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obniżenie stabilności warstwy w takim miejscu. 

Po około 10 do 20 minutach od rozłożenia mieszanki należy 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 można oddać 

nawierzchnię do ruchu. 

 

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 uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane 

wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inwestorowi 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) podłużnych i poprzecznych 

spękań nawierzchni bitumicznych”. 

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie 

wykonywany remont uszkodzonego miejsca (wizualnie), 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

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

- 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 zależności od uziarnienia mieszanki mineralnej, co 

najmniej jedno badanie na każde rozpoczęte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 

0 do 1 mm, na każde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na 

każde 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na każde 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 każde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu 

mieszanki (uziarnienie i ilość lepiszcza), 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment (wizualnie). 

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm 

dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (wizualnie) 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, jeżeli 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 wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 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 
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Jednostkę obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 

nawierzchni; zaś dla uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych jednostkę obmiaru jest m (metr). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się  

za wykonane zgodnie z dokumentację projektową, SST i wymaganiami Inwestora , 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 ST 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 wraz z ich utylizację, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentację projektową i ST, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D-04.04.02 

 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 

 
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami znajdującymi się w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót znajdującymi się w OST D-04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne”  

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, znajdującymi się 

w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

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

narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.   

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami znajdującymi się w OST D-

04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. sprzęt 
 Wymagania dotyczące sprzętu znajdującymi się w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. transport 
 Wymagania dotyczące transportu znajdującymi się w OST D-04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. wykonanie robót 
 Ogólne zasady wykonania robót znajdującymi się w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom znajdującym się OST  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 

popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej 

podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 

„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, zgodnie  

z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom znajdującymi się w OST  

D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót znajdującym się w OST D-04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie  

z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST  

D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST  

D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 

Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy  

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

9. podstawa płatności 
Wykonanie podbudowy grubości 10 cm z kruszywa łamanego(tłucznia) stabilizowanego 

mechanicznie- na zjazdach. 

Wykonanie podbudowy grubości 18 cm z kruszywa łamanego ( tłucznia) stabilizowanego 

mechanicznie – pod nawierzchnię ulicy 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa  

z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

rozłożenie mieszanki, 

zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. przepisy związane 
 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 

ogólne” pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D- 05.03.11 

 
FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 

 

 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji: „REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ZADANIE 1” 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 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 

oraz przed wykonaniem nowej warstwy. 

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 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 
 Nie występują. 

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 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. 
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 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 

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: 

na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

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 OST 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 OST 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 frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy ścieralnej, to jej 

tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub innych form geometrycznych, 

gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd. 

 Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 

bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 

należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 

przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może 

przekraczać 40 mm, 

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, 

krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej 
 Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą 

szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. 

 Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni. 

Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę 

powierzchni po frezowaniu. 
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5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej 
 Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych kolein lub innych 

deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa 

ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość 

bębna frezującego nie może być mniejsza od 1800 mm. 

 Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka może być sterowana 

mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od wielkości robót i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

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. 

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 
 Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy 

nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 

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. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
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 

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 [1] 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

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 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 OST 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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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 
D -  05.03.08 

 

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA 

 
 
 

1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonawstwem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni dróg 

gminnych na terenie Gminy Świebodzin w ramach „REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI 

BITUMICZNYCH – ZADANIE 1” 

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy wykonywaniu 

podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni dróg gminnych   

Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na drogach gminnych   

Określenia podstawowe 

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym polegającym na kolejnym 

rozłożeniu: 

 warstwy lepiszcza, 

 warstwy kruszywa, 

 drugiej warstwy lepiszcza, 

 warstwy drobniejszego kruszywa. 

 

2. MATERIAŁY 

Kruszywa 

Wymagania dotyczące kruszyw 

Do powierzchniowego utrwalania należy stosować grysy lub żwiry kruszone o wąskich frakcjach uziarnienia, 

spełniające wymagania zgodne z normą PN-B-11112. Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia należy 

stosować kruszywo łamane o frakcjach: od 5 mm do 8 mm; od 8 mm do 12 mm. Do wykonania 

powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych. 

Lepiszcza 

Wymagania dla lepiszczy 

Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe kationowe emulsje 

asfaltowe szybkorozpadowe rodzaju K1-65, spełniające wymagania zawarte w opracowaniu „Warunki 

techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994. 

 

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia 

Wykonawca przystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziaren po wykonaniu 

powierzchniowego utrwalenia, 

 skrapiarek lepiszcza - do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni, 

 rozsypywarek kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni, 

 walców drogowych - do przywałowania rozłożonego kruszywa. 

 

4. TRANSPORT 

Transport kruszywa 

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

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
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Transport lepiszczy 

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory o 

pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był 

przepływ emulsji między komorami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Założenia 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 podłużny i poprzeczny oraz powierzchnię charakteryzującą się dużą jednorodnością 

pod względem twardości i tekstury. 

Warunki przystąpienia do robót 

Powierzchniowe utrwalenie można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10oC 

przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niższa niż +15oC przy stosowaniu innych lepiszczy. 

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niższa niż +5oC przy emulsji asfaltowej i +10oC przy 

innych lepiszczach bezwodnych. Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 

Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek 

próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spełnia wymagania określone w niniejszej 

SST, 

 sprawdzenia, czy dozowana ilość lepiszcza i kruszywa są zgodne z parametrami jakie zamierza się 

utrzymywać podczas robót. 

Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu takich, jakie będą stosowane do wykonania 

robót. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca 

może przystąpić do wykonywania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 

próbnego. 

Oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona za pomocą 

sprzętu mechanicznego spełniającego. W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) 

oczyszczenie nawierzchni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla 

wyschnięcia nawierzchni - ważne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 

Oznakowanie robót 

Znaki powinny być odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane na nowe. 

Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja utwierdzeniu 

ziarn kruszywa pod warunkiem, że prędkość ruchu będzie ograniczona do 30 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 do 30 km/h. 

 

Rozkładanie lepiszcza 

Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę: 

 emulsja K1-65 - od 40 do 50oC, 

Jeżeli 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 należy pamiętać, że 

właściwą jednorodność i ilość lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia 

jego wypływu. 

Rozkładanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą na świeżo rozłożonej warstwie lepiszcza, za pomocą 

rozsypywarki kruszywa spełniającej wymagania określone SST. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą 

lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40 m. 

Wałowanie 

Bezpośrednio po rozłożeniu kruszywa, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. 

Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione (walce statyczne gładkie 

nie są zalecane, gdyż mogą powodować miażdżenie kruszywa). Dla uzyskania właściwego przywałowania 

można przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej 

prędkości od 8 do 10 km/h . Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę 

kruszywa wałuje się tylko wstępnie (jedno przejście walca). 
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Oddanie nawierzchni do ruchu 

Na świeżo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu należy ograniczyć do 30 km/h. 

Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zależy od istniejących warunków. Może to być 

kilka godzin - jeżeli 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. Świeżo wykonane 

powierzchniowe utrwalenie może być oddane do ruchu niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie 

niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami 

do podciśnieniowego ich zbierania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedłożyć atesty lub też świadectwa dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie albo też deklaracje zgodności Zamawiającemu. 

Badania w czasie robót 

Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni 

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na której ma 

być wykonane powierzchniowe utrwalenie jej czystości oraz wykonania uzupełnień ubytków w naweirzchni. 

Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego 

utrwalenia 

Szerokość nawierzchni 

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności Inżyniera dokonuje pomiaru 

szerokości powierzchniowego utrwalenia, szerokość nie powinna się różnić od istniejącej nawierzchni więcej 

niż o 5 cm. 

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 

Jednostka obmiarowa 

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

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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 rozłożenie lepiszcza, 

 podwójne rozłożenie kruszywa, 

 wałowanie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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 
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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 żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. MK-CZDP 1984. 

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

 

D - 05.03.15 - Remonty nawierzchni bitumicznej 

 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej jednorodną masą bitumiczną z 

grysów i emulsji kationowej, wbudowaną ręcznie bezpośrednio z środka transportu wyposażonego w 

termos. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Podstawowe określenia. 

1.3.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - zbiorcze określenie obejmujące różne 

zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu i zabiegi hamujące proces powiększania się powstałych 

uszkodzeń bądź ich skutków. 

1.3.2. Powstałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami 

Pracownika Urzędu Miejskiego w Świebodzinie odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie dróg.  

1.4.1. Do obowiązku Wykonawców należy: 

- wyegzekwowanie od producentów / dostawców / materiałów odpowiedniej jakości, 

- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania, które zagwarantują 

całkowite zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót, 

- przeprowadzanie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów, 

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są prace od chwili 

rozpoczęcia robót, aż do oddania odcinka do ruchu drogowego. 

Oznakowanie robót powinno być zgodne z „ Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym „ stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach 

/ Dz. U. nr 97 poz. 485 /. 

Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót musi być uzgodniony 

z odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym Ruchem. 

1.5. Zasady wykonywania remontu. 

Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej polegać będzie na: 

- oczyszczeniu sprężonym powietrzem dna i krawędzi uszkodzonej powierzchni łącznie z usunięciem 

słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach, 

- skropienie dna i ścianek ubytku emulsją kationową, 

- wypełnienie ubytku jednorodną masą z grysów i emulsji kationowej, 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-00.00.00. „ Wymagania ogólne „ 

2.2 Kruszywa. 

2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw. 

Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką bitumiczną wykonaną z 

grysów i emulsji kationowej, wbudowanej ręcznie z środka transportu wyposażonego w termos, 

należy stosować grysy o wąskich frakcjach uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, 
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zgodnie z normą i wytycznymi CZDP przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w 

niniejszej specyfikacji. 

Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych należy 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 niż wyżej podane pod 

warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

Tablica 1 Wymagania dla grysu w zależności od klasy kruszywa i kategorii ruchu 

Wyszczególnienie właściwości 

Kategoria ruchu 

ciężki 
Średni, lekkośrednio lekki 

                                            Klasa kruszywa 

I II 

Ścieralność w bębnie kulowym po 

pełnej liczbie obrotów , 

ubytek masy nie większy niż, % 

(m/m) 

25 35 

Ścieralność w bębnie kulowym 

po1/5 pełnej liczby obrotów , 

ubytek masy w stosunku do ubytku 

masy po pełnej liczbie 

obrotów nie większy niż 

% (m/m) 

25 35 

Nasiąkliwość nie większa 

niż , % (m/m) 
1,5 2,0 

Mrozoodporność wg metody 

zmodyfikowanej , ubytek masy 

nie większy niż , % (m/m) 
10,0 30,0 

 

Tablica 2 . Wymagania dla grysu w zależności od gatunku kruszywa i kategorii ruchu. 

 

Wyszczególnienie właściwości                    Kategoria ruchu 

           ciężki      Średni Lekkośredni, lekki 

                        Gatunek kruszywa 

               1 2 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm 

osiadłych na mokro , nie więcej niż , % 

(m/m) 

0,5 0,5 0,5 

Zawartość frakcji podstawowej , nie 

mniej niż , % (m/m) 

85,0 85,0 85,0 

Zawartość nadziarna , nie więcej niż , % 

(m/m) 

8,0 8,0 8,0 
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Zawartość podziarna , nie więcej niż , % 

(m/m) 

10,0 10,0 10,0 

Zawartość zanieczyszczeń obcych , nie 

więcej niż , % (m/m) 

0,1 0,1 0,2 

Zawartość ziarn nieforemnych , nie 

więcej niż , % (m/m) 

15,0 20,0 25,0 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nie ciemniejsza niż wzorcowa 

 

2.2.2. Składowanie kruszyw. 

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej 

wykonywanego zakresu robót. Podłoże składowiska powinno być równe , dobrze odwodnione , czyste, o twardej 

powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda 

frakcja kruszywa , jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie , w sposób uniemożliwiający ich mieszanie 

się zarówno w czasie składowania , jak również ładowania i transportu. 

2.3. Lepiszcze. 

2.3.1. Wymagania dla lepiszczy. 

Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do remontów cząstkowych , tylko drogowe 

kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65 i K1-70 , spełniające 

wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne . Drogowe kationowe 

emulsje asfaltowe Em-94” – IBDiM – 1994 r 

Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych. 

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 ,o E, nie mniej niż: 

6 - 

Lepkość BTA Ø 4 mm (s) , nie 

mniej niż: 

- 7 

Jednorodnośc , % # 0,63 mm , nie 

więcej niż: 

0,20 0,20 

Trwałość , % # 0,63 mm pd 4 tyg. 

nie więcej niż; 

0,5 0,5 

Sedymentacja , % nie mniej niż; 5,0 5,0 

Przyczepność do kruszywa , % nie 

mnie j niż; 

85 85 

Indeks rozpadu , g/100 g , nie 

więcej niż; 

90 90 

 

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania remontów 
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cząstkowych na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego dopuszcza się 

stosowanie emulsji K1-65 . Wykonawca do wykonania remontów cząstkowych zapewni lepiszcza od 

jednego dostawcy. 

2.3.2. Składowanie lepiszczy. 

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje 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 kationowej Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 

następujące zasady: 

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania , 

- temperatura przechowywania emulsji nie powianna być niższa niż + 5oC. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

3.2. Rodzaj sprzętu do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych 

jednorodną masą bitumiczną z grysów i emulsji kationowej powinien dysponować środkiem 

transportu wyposażonym w szczelny termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz walec 

stalowy. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1. Emulsja powinna być transportowana w cysternach samochodowych lub specjalnych 

pojemnikach . Cysterny i pojemniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być 

czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszcz. 

4.2. Kruszywa należy przewozić w taki sposób , aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i 

zmieszania kruszyw różnych rodzajów i klas. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany remont. 

5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają: 

- kwalifikacji ubytków przeznaczonych do remontu, 

- sprawdzenia prawidłowości oznakowania robót, 

- Pracownik Urzędu Miejskiego w Świebodzinie odpowiedzialnego za bieżące utrzymanie dróg  sprawdzi odpisy 

atestów i wyniki badań materiałów przewidzianych do 

robót oraz stan przygotowanego sprzętu. 

Po dokonaniu przeglądu Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy zezwala na rozpoczęcie 

robót. 

5.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 

Zabrania się wykonywania robót w czasie opadów ciągłych i przy mokrym podłożu. 

5.4. Wymagania dotyczące wykonywanych robót 

Powierzchnia wyremontowana powinna mieć wygląd jednorodny, bez miejsc 

przebitumowanych (tzw. tłustych plam) lub niedobitumowanych, grubą makroteksture o jednolitym 

wyglądzie. 

Spadek wyremontowanego miejsca powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa miejsca 

naprawionego powinna być wykonana do wysokości krawędzi otaczającej nawierzchni. 

Różnica wysokości powierzchni wyremontowanej warstwy, a sąsiadującymi powierzchniami nawierzchni 

mierzona łatą 4 metrową nie powinna być większa od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 

mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h. 

Przed oddaniem do ruchu niekontrolwanego należy usunąć z nawierzchni zanieczyszczenia po 

czyszczeniu naprawionej powierzchni oraz niezwiązanych ziarn kruszywa po remoncie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed rozpoczęciem robót: 

- badania kruszyw – każdą partię lecz nie większą niż 1000 ton dla cech klasowych i co 100 ton dla cech 

gatunkowych 

- badanie lepiszczu – z każdej cysterny samochodowej i kolejowej w zakresie wymagań atestu 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

- dokładność wyczyszczenia wybojów ze szczególnym zwróceniem uwagi na usuwania słabo trzymających się 

części masy bitumicznej na krawędziach – na bieżąco, 

- dokładne spryskanie podłoża i posmarowania ścinek bocznych wyboju – na bieżąco 

- temperatura rozpryskiwanego lepiszcza – na bieżąco 

- ilość rozkładanego kruszywa i lepiszcza – na bieżąco 

- sprawność urządzeń i maszyn współpracujących – codziennie przed rozpoczęciem robót 

6.3. Wykonawca prowadzi następujące dokumenty 

- dziennik budowy 

- książkę obmiaru robót 

- dziennik laboratoryjny 

6.4. W przypadkach spornych dotyczących jakości materiałów Zamawiający ma prawo do 

zlecenia dowolnej niezależnej jednostce badawczej wykonania badań sprawdzających i w 

przypadku potwierdzenia zastrzeżeń kosztami tych badań obciążyć Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiaru jest 1 tona wbudowanej mieszanki bitumicznej wykonanej z grysów bazaltowych  

i emulsji kationowej . 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót będzie dokonany przez Zamawiającego po wykonaniu robót. 

Polegać będzie na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. 

Kryteriami oceny jakości robót są wymagania podane w punkcje 5 niniejszej SST. 

Odbiór robót ostateczny i pogwarancyjny będzie dokonywany na zasadach podanych w Umowie. 

W przypadku, gdy odbierający stwierdzi występowanie usterek, powinien ustalić termin ich 

usunięcia i wyznaczyć ponowny termin odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Szczegółowe zasady podano w Umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych 

z dnia 08-10-1984 r. 

10.2. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 Warunki techniczne. Warszawa 1994 r. 

IBDiM Zeszyt 47 Informacje, Instrukcje 

10.3. GDDP – Ogólne Specyfikacje techniczne OSTD – 05-03-17 Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznych z września 1995 r. 

10.4. GDDP – Ogólne Specyfikacje Techniczne D- 05-03-08/10 Nawierzchnia podwójna lub 

pojedynczo utrwalana. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

D 03.02.01  REGULACJA PIONOWA STUDNI 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych zadania: „REMONTY 

CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH – ZADANIE 1” 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urządzenie połączone z kanałem, przeznaczone do kontroli lub prawidłowej 

eksploatacji kanału. 

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urządzenie do kontroli kanałów nieprzełazowych, ich konserwacji  

iprzewietrzania. 

1.4.3. Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z 

powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 

1.4.4. Właz studzienki - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, 

umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.5. Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego. 

1.4.6. Nasada (żeliwna) z wlewem bocznym (w krawężniku) - urządzenie, przez które wody opadowe 

przedostają się w płaszczyźnie krawężnika do wpustu ulicznego. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej 

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki kanalizacyjnej należy użyć: 

a) materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do 

ponownego wbudowania, 

b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak 

materiał 

c) rozbiórkowy, odpowiadające wymaganiom: 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej i telefonicznej 

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania  

z następującego sprzętu: 

− piły tarczowej, 

− młota pneumatycznego, 

− sprężarki powietrza, 
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− zagęszczarki wibracyjnej, 

− sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.). 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Transport nowych materiałów do wykonania naprawy, powinien odpowiadać wymaganiom określonym 

w: 

a) SST D-03.02.01 [2], w przypadku materiałów do naprawy studzienki, 

b) SST, wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiałów wykorzystywanych do 

wykonania nowej nawierzchni. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej 

regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 

1. zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) urządzenia 

podziemnego, 

2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 

− ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w przypadku 

nawierzchni typu kostkowego), 

− mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z 

pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy 

młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce 

składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót, 

4. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. nasady wpustu, 

komina włazowego) z ew. uzupełnieniem ubytków, 

5. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych 

materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową. 

W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) korpusu 

studzienki, kanałów, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób naprawy należy określić 

indywidualnie i wykonać ją według osobno opracowanej specyfikacji technicznej. 

5.6. Ułożenie nowej nawierzchni 

Nową nawierzchnię, wokół wyregulowanej studzienki, należy wykonać w sposób zgodny z projektem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 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 

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 

badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania wykonanych robót 

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

− wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu, wymiarów, desenia nawierzchni 

typu kostkowego, 

− poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni  

i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty rozbiórkowe, 

− regulacja studzienki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

[1] oraz niniejszej SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− roboty rozbiórkowe, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie naprawy studzienki, 

− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


