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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot zadania 

Przedmiotem zadania jest „Wymiana nawierzchni jezdni ul. 1-go Maja w Łaziskach Górnych”  

1.2 Zleceniodawca, inwestor 

Zleceniodawcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych. 

  

1.3 Podstawa opracowania 

Obowiązujące w tym zakresie warunki techniczne zgodne z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z późń. 

zm). 

 

1.4 Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni  

 

2.  STAN ISTNIEJĄCY /odcinek przeznaczony do naprawy/ 

Odcinek drogi powiatowej przeznaczonej do naprawy od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania                

z ul. Goździków – 462 mb, posiada nawierzchnię asfaltobetonową. Przekrój poprzeczny daszkowy. 

Nawierzchnia na odcinku przewidzianym do wymiany wykazuje zdeformowania profilu poprzecznego                      

i podłużnego (przełomy), struktura powierzchni jest rakowata z mikrospękaniami.  

 

3. STAN PROJEKTOWANY  

Zakres robót do wykonania obejmuje: 

• oznakowanie prowadzonych robót – wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

• wykonanie prac rozbiórkowych i przygotowawczych w tym frezowanie nawierzchni – zgodnie                             

z przedmiarem robót, 

• mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych oraz skropienie emulsją asfaltową, 

• wykonanie prac brukarskich – przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika wraz z krawężnikami – wg 

występujących potrzeb, 

• ułożenie mechanicznie warstwy profilującej z mieszanki mineralno bitumicznej średnio 3 cm, 

• wykonanie mechanicznie nowej warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 

AC16W – grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR 3 – KR 6), 

• wykonanie mechanicznie nowej warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej 

AC11S – grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR 3 – KR 6), 

• naprawa uszkodzonych studzienek ściekowych, 

• regulacje urządzeń podziemnych – studzienki rewizyjne, kratki deszczowe, zasuwy wodociągowe, 

• odtworzenie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. 

Szczegółowy zakres w/w robót zawarty jest w przedmiarze robót - zał 1a 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 

 

4.1 Prowadzenie i odbiór robót 

4.1.1 Prace związane z naprawą nawierzchni drogi powiatowej powinny zostać wykonane zgodnie                           

z Polskimi Normami. 

4.2 Zabezpieczenie robót. 
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4.2.1 Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie                    

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót.  

 

4.2.2 Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym są zobowiązane do ubrania 

odzieży ostrzegawczej o barwie pomarańczowej lub żółtej wyposażonej w elementy odblaskowe, ułatwiające 

spostrzeganie przez kierujących. 

 

4.2.3 Pojazdy i sprzęt wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym zobowiązane są do 

wysyłania żółtych sygnałów błyskowych i być odpowiednio oznakowane. 

 

4.3 Przekazanie robót. 

4.3.1 Wykonawca przystępuje do wykonania zadań określonych umową po dokonaniu protokolarnego 

przekazania zadań przez zamawiającego.  
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5. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (grudzień 2020) 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot Wymagań 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót związanych                                 
z wymianą nawierzchni jezdni drogi powiatowej na terenie Powiatu Mikołowskiego 
Roboty obejmują: 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni poprzez frezowanie, 
- prace przygotowawcze /oczyszczenie mechaniczne remontowanego odcinka,  
- skropienie nawierzchni asfaltem,  
- wykonanie nowej nawierzchni /warstwa wiążąca/ średnia gr. 4 cm, 
- wykonanie nowej nawierzchni /warstwa ścieralna/ średnia gr. 4 cm, 
- regulacje urządzeń podziemnych – kratki deszczowe, studzienki rewizyjne, 
- wykonanie prac towarzyszących ww. 
 
1.2.  Zakres stosowania Wymagań Ogólnych 
 
1.2.1. ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w zlecaniu i wykonaniu robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2.2. Specyfikacje uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. 
 
1.2.3. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które 
napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane 
za integralną część tychże i odczytywane w powiązaniu z Rysunkami i Specyfikacją jak gdyby były w nich 
powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.  
 
1.3.  Ogólne wymagania  
  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać  i stosować się do 
wymagań Rysunków, Specyfikacji i wskazówek Zamawiającego. Wykonawca winien przygotować i wydać 
oświadczenie o sposobie prowadzenia budowy w przypadku każdego istotnego elementu Robót. 
 
1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w Przetargu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 Teren budowy będzie przekazywany sukcesywnie w miarę postępu Robót zgodnie z opracowanym 
przez Projektem Organizacji Robót. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy                   
i utrwali na własny koszt. 
1.3.2. Organizacja ruchu  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania publicznego ruch kołowego, pieszego itp. na i przez Teren 
Budowy, w okresie trwania realizacji Robót aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót na podstawie 
projektu organizacji ruchu. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez 
Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
1.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Przetargu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych.  
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1.3.4. Ochrona środowiska 
Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,              
w tym bezwzględnie:  
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
b) możliwością powstania pożaru. 
 
Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprzęt przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z przepisami ochrony przeciwpożarowej w dużej odległości od miejsc pracy. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat 
spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
1.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                            
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Zamówienia. 
1.3.8.Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.3.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy.  
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.3.10.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
 
1.3.11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
1.3.12.Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji nawierzchni  
Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakości i odbioru Robót winny odpowiadać warunkom postanowionym 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99)  
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 Teren, na którym są składowane materiały powinien być ogrodzony a materiały zabezpieczone 
przed zniszczeniem. 
 
3.  SPRZĘT WYKONAWCY 
     
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Ofercie. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Przetargu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany                  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości                    
i wykonawstwa, Zamawiający może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy. 
 
4.  TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
Przetargiem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu budowy w stanie 
czystym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z opracowaniem projektowym, wymaganiami ST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
5.1.  Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Przetargu. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Przetargiem. 
 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
5.2.  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego. Zaleca się 
stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek. 
 Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
 
5.3.  Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.                      
W przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być zgodne z polskimi wytycznymi lub innymi 
procedurami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 
 
5.4.  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
  
5.5.  Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pob ierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami Specyfikacji na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Zamawiający może pobierać próbki materiałów lub żądać ich pobrania przez Wykonawcę bez ponoszenia 
kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niepoprawne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości 
materiałów i wykonawstwa.  
 Kosztami badań przeprowadzanych w niezależnym laboratorium powinien zostać obciążony 
Wykonawca.  
 
5.6.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi                         
w Specyfikacjach. 
 W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 
 Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami to takie materiały lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT 
 
6.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z uproszczoną dokumentacją            
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 
  
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                     
i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
7.1.  Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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7.2.  Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. 
 Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 
 Odbioru Inżynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie                    
z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 
 
7.3.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. 
 
7.4.  Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
 Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Przetargu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania odpowiednich dokumentów. 
 Zamawiający - odbierający Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót  z Rysunkami              
i Specyfikacjami. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustala nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że część robót jest poniżej podanych standardów, 
ale nie wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu Robót, Roboty mogą być odebrane pod 
warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia Ceny Zamówienia, która uwzględnia wszelkie takie 
zmiany.  
 
7.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- obmiary, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami , 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
7.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
8. WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE ST D-00.00.00 
 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST D 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Normy 
 Nie występują. 
 
9.2. Inne dokumenty 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
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PODBUDOWY 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące prowadzenia i odbioru robót oczyszczenia i skropienia 
emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nawierzchni w celu uzyskania wiązań międzywarstwowych 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie do robót dotyczących oczyszczenia i skropienia 
emulsją asfaltową poniższych warstw konstrukcyjnych nawierzchni mające na celu uzyskanie wiązań 
międzywarstwowych: 
- istniejącej górnej warstwy nawierzchni betonowej, po sfrezowaniu 
- podbudowy z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 
- podbudowy z betonu asfaltowego 
- warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego czyli dotyczy oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową 
podbudowy lub nawierzchni przed ułożeniem każdej następnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i określeniami podanymi 
w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Stosowane materiały 
Do skropienia należy użyć emulsję asfaltową kationową o właściwościach jak w pkt. 2.3 posiadającą 
Aprobatę Techniczną IBDiM. pH kationowej emulsji asfaltowej do skropienia podłoża zawierającego cement 
powinno być nie mniejsze niż 4. 
2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K1-65 

Badania właściwości Metoda badania Wymagania 

Zawartość lepiszcza, % wg WT z.47 pkt 6.2 64-66 

Lepkość wg Englera, oC PN-77/C-04014 > 6 

Jednorodność, %  0,63 mm wg WT z.47 pkt 6.6 < 0,10 

Jednorodność, %  0,16 mm wg WT z.47 pkt 6.6 < 0,25 

Trwałość, %  0,63 mm po 4 tygodniach wg WT z.47 pkt 6.6 < 0,4 

Sedymentacja, % wg WT z.47 pkt 5.8 5,0 

Przyczepność, % wg WT z.47 pkt 6.9 85 

Indeks rozpadu wg WT z.47 pkt 6.10 < 80 

2.4. Składowanie lepiszcza 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze                           
i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy zachować następujące warunki: 
czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 
temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3oC. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
 
 



 
 

 12 

 
3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. 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. 
Sprzęt pomocniczy: 
 - sprężarki, 
 - zbiorniki z wodą, 
 - szczotki ręczne. 
 
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, 
 - ilości lepiszcza. 
 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. 
 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza, 
- obrotami pompy, 
- prędkością jazdy skrapiarki, 
- temperaturą lepiszcza. 
 

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-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport lepiszcza 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek 
lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda powinna mieć 
wykroje umożliwiające przepływ emulsji. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
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, wyjątkowo ze względu na uciążliwość dla otoczenia, bezpośrednio przed skropieniem 
warstwa może być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni  
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy. 
 
Skropienie warstwy można rozpocząć po akceptacji przez Zamawiajacego jej oczyszczenia. 
Powierzchnia powinna być skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody lub upłynniacza: 
 - 8 h w przypadku zastosowania powyżej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 
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 - 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego 
 - 0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą. 
Do skropienia warstw bitumicznych należy stosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową, do 
skropienia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie emulsją średniorozpadową. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna mieścić się w przedziale 20-400C. W razie potrzeby 
emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej                 

z tolerancją  10 %. 
Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza rozłożyć warstwę suchego               
i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 24 godzin, a w razie 
potrzeby na okres dłuższy, w celu umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody                       
z emulsji. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania kontrolne 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. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia poszczególnych warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni: 
 - istn. nawierzchnia po sfrezowaniu      0,2-0,5 kg/m2 
 - podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie   0,5-0,7 kg/m2 
 - podbudowa z betonu asfaltowego i warstwa wyrównawcza   0,3-0,5 kg/m2 
 - warstwy wiążąca        0,1-0,3 kg/m2 
 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta. 
 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Zaleca się 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-00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy 
nawierzchni lub podbudowy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje się na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, określonych w 
ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne”.  
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy 
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem Englerta. 
9.2. Inne dokumenty 
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone do stosowania 
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992r. 
Zeszyt Nr 4 IBDiM “Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”. 
Ogólne Specyfikacje Techniczne D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. GDDP Warszawa 1998. 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie 
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obowiązujące normy i przepisy. 
PODBUDOWY 

 
D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi 
 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                 
i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami 
mineralno-asfaltowymi  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                            
z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu 
wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Kruszywo 
 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze,  wykonywanych i wbudowywanych 
na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 2. 
 
2.3. Wypełniacz 
 Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować wypełniacz 
wapienny spełniający wymagania podane w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”  
 
2.4. Lepiszcza 
 Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego” pkt 2. 
 
2.5. Składowanie materiałów 
 Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralno-asfaltowych został określony 
w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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4.2. Transport materiałów 
 Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania określone w ST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania określone w ST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych 
 Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w ST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej 
 Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w ST D-05.03.05 
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”  
 
5.4. Zarób próbny 
 Zasady wykonania i badania podano w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralno-asfaltową 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego powierzchnia 
podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem. Warunki 
wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są w ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie 
warstw konstrukcyjnych”. 
 Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby mniejsza od grubości 
minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na głębokość pozwalającą na jej ułożenie. 
Frezowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z ST D-05.03.11 „Recykling”. 
 
5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej 
 Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości kruszywa w mieszance. 
Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5 grubości układanej warstwy. Przed 
przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej 
warstwy wzdłuż krawędzi podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik 
urządzenia sterującego układarką. 
 Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy 
grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu lub więcej warstwach nie 
przekraczających od 6 do 8 cm. 
 Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego”. 
 Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i 
wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu 
asfaltowego”. 
  
5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we właściwym stanie, aż do 
czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca 
naprawi na koszt własny. 
 
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”  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy podano w ST D-
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05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” . 
 
6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
powinny być zgodne z określonymi w ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje: 
-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-      oznakowanie robót, 
-      dostarczenie materiałów, 
-      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
-      transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
-      posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych, 
-      rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem, 
-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy  mieszankami mineralno-
asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia                    
z betonu asfaltowego” pkt 10. 
 
Uwaga:  
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
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NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych                
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                        
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-
S-96025:2000. 
 Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997  wg poniższego 
zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

KR1  12 

KR2 od 13 do 70 

KR3   od 71 do 335 

KR4   od 336 do 1000 

KR5 od 1001 do 2000 

KR6 > 2000 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
 W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane                       
w tablicy 1 i 2. 
 
2.3. Polimeroasfalt 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, 
to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano 
w tablicy 1 i 2. 
2.4. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w zależności 
od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996, PN-B-11115:1998  
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe i 
stalownicze) 

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

 
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 
 
kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

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

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

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

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne  

 
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965  

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

  DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej  i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec materiałów w zależności 
od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 , PN-B-11115:1998  
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

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

 
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
- 

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

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego 
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84  

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  
wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965  

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z 
odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą 
Zamawiającego. 
 
2.5. Kruszywo 
 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 . 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 
WT.EmA-99.  
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
 
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 mineralno-
asfaltowych, 
 - 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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 . 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
 - cysternach kolejowych, 
 - cysternach samochodowych, 
 - bębnach blaszanych, 
 - lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.2.2. Polimeroasfalt 
 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM  oraz w 
aprobacie technicznej. 
 
4.2.3. Wypełniacz 
 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
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4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w 
system ogrzewczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 - doborze składników mieszanki mineralnej, 
 - doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 - określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp. od 6 do 8. 
 
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego 

Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA i warstwy 
ścieralnej z BA  w zależności od 
kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 (18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN 

 5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy 
projektowania składu MMA 
2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej                       i 
wzmacniającej w zależności od  kategorii 
ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się  16,0 (22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka,  kN   

 

 8,0  ( 6,0)2) 

 

11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % od 65,0 do 80,0  75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
- 

 
 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 ,dotyczy tylko fazy 
projektowania   składu MMA dla warstwy wyrównawczej specjalne warunki, obciążenie ruchem 
powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 
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. 
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 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. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być 
sterowane elektronicznie. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 
sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70   od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być 
wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100   od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą i zmacniającą 

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 5, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 6. 
 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST. 
 
Tablica 6. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 7. 
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Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 
lub wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości   
8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.7. Wykonanie warstwy 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 pkcie 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: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100  120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania 
złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
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”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967. 
 
6.2.2. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 
 
6.2.3. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 
w mieszance i odczytaniu temperatury. 

 Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  ST. 
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6.2.4. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
 
6.2.5. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 8. 
Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

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

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

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

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej 
krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co 
najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.3.3. Równość warstwy 
 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04  nie 
powinny być większe od podanych w tablicy 9. 
Tablica 9. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa niająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

 
6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.3.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to nie 

dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości 

od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 
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6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane,  a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6.3.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie 
zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
 
6.3.10. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
6.3.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST 
i recepcie laboratoryjnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000 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”  
 
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, 
 - skropienie międzywarstwowe, 
 - 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-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 

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

  PN-B-11113:1996 
 
  PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

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

  PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
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  PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 

 
 PN-S-96504:1961 
 
 PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

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

 
10.2. Inne dokumenty 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 
54, IBDiM, Warszawa, 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 
IBDiM, Warszawa, 1999 
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 
oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 27 

NAWIERZCHNIE 
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimo 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy w zlecaniu i wykonaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
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 
- 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. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
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”  
 
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) 
Zamawiający 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 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. Można dopuścić frezarki bez tego systemu: 
na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 
na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
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” . 
 
5.2. Wykonanie frezowania 
 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych                         
z dokumentacją projektową i ST. 
 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. 
 
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 Zamawiającego. 
 
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 ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 
Minimalna częstotliwość pomiarów 
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 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 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 
ST 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”. 
 
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”. 
  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy:  
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


