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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1.  WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru 
Robót  związanych  z  wykonaniem  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie, na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego na drogach gminnych w Gminie 
Michałowice.
1.2.  Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy  i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1.  
1.3.  Zakres Robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, o uziarnieniu i 
grubościach warstw:  
−  mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm–  na odcinkach i w miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego.

2.  MATERIAŁY  
Rodzaje materiałów  
Do wykonania podbudowy przewidziano użycie:  
−  mieszanka kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm wg tabeli 1;  
Dla mieszanek kruszyw łamanych przygotowywanych przez Wykonawcę wymagana jest recepta  
laboratoryjna, z określeniem wilgotności optymalnej. Nie należy stosować materiałów innych, niż 
pochodzących z rozkruszenia skał (kruszyw naturalnych). 
Nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego. 
Wymagania dla materiałów  
Krzywa uziarnienia mieszanek kruszywa łamanego powinna mieścić się w obszarze dobrego 
uziarnienia wyznaczonym przez krzywe graniczne wg Tab.1. 
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2.3.2.  Właściwości kruszywa  
Właściwości kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm na warstwy podbudowy wg. WT-4 
z 2010 pkt. 2.2.4 rys. 6 (załącznik do zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010)  

3.  SPRZĘT  

Używany sprzęt powinien ponadto być zgodny z ofertą Wykonawcy przedstawioną w PZJ i 
zatwierdzoną przez Inżyniera. Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie należy stosować:  
−  mieszarki i sortowniki stacjonarne do wytwarzania mieszanki z kruszyw – tylko w przypadku 
braku możliwości zakupu mieszanki bezpośrednio u producenta ,  
−  równiarki albo układarki kruszywa,  
−  walce ogumione i stalowe wibracyjne i/lub statyczne,  
−  cysterny z wodą z możliwością regulacji skropienia,  
−  w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
  
4.  TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi  środkami transportu w sposób, 
nie powodujący rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki.  
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Podłożem dla układanych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie jest 
warstwa kruszywa stabilizowana cementem Rm=2,5Mpa wg D.04.05.01 lub podłoże gruntowe 
zagęszczone do Is=0,98 (E2>90 MPa) 

Podbudowę należy zagęszczać walcami wibracyjnymi ogumionymi i stalowymi gładkimi. W 
ostatniej fazie zagęszczania należy sprawdzić profil powierzchni podbudowy łatą, za pomocą 
sznurka lub inną metodą. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać warstwami określonymi w 
p. 5.4 przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być 
równomierne na całej szerokości i należy je sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy. Nośność 
badana płytą VSS na ostatniej warstwie podbudowy powinna odpowiadać warunkom podanym 
poniżej
Zgodność rzędnych niwelety z projektem  
Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać -1cm, 
+0cm 
Równość podbudowy w przekroju podłużnym  
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 
zgodnie z normąBN-68/8931-04, 4-metrowąłatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym dla podbudowy ± 20 mm.
Zgodność spadku podbudowy  
Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej.  
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 
powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o ±0,5%.  
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Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z uwzględnieniem 
projektowanych odsadzek – czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do warstw leżących 
powyżej. Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać +5cm i -1cm w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej.  
Grubość warstwy podbudowy  
Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinny przekroczyć +10%, -0% grubości projektowanej. Niedopuszczalne jest wykonanie 
podbudowy o grubości mniejszej niż podana w Dokumentacji Projektowej. 
5Nośność i zagęszczenie podbudowy  
Wartość wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia po zagęszczeniu warstwy, 
badane na podstawie obciążeń płytowych płytą statyczną typu VSS o średnicy D=300mm, powinny 
być zgodne z tabelą4. Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć 
dla przyrostu obciążenia w zakresie od 0,25  ÷0,35 MPa i dla końcowego obciążenia 0,45 MPa. (wg 
„Instrukcji badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część2”  
Moduły odkształcenia pierwotny E1 i wtórny E2, obliczamy na podstawie wzoru:  
E1, E2= ¾ D (∆p/∆s) [MPa]  
gdzie:  
D - średnica płyty (D=300), mm  
∆p - różnica nacisków (∆p=0,10), MPa  
∆s - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków, mm  
 
Wymagania dla wskaźnika odkształcenia i modułu odkształcenia  
podbudowa w konstrukcjach drogi, zjazdów  ≤2,40  ≥140 MPa 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości materiałów polega na bieżącym przeprowadzaniu badań właściwości materiałów 
na reprezentatywnych próbkach w okresie dostaw, dla partii kruszywa nie większej niż 1000 m 3      
Min. liczba badań na dziennej/działce roboczej  - 1
Max. powierzchnia warstwy przypadająca na jedno badanie 600 m2
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową jest dla wykonanej: metr kwadratowy (m 2 )  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór Robót nie zakrytych i ulegających zakryciu lub częściowy polega na finalnej ocenie ilości i  
jakości wykonywanych Robót, Odbioru Robót dokonuje Inspektor lub Zamawiający

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu i Inspektorowi. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia. Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać 
spisane i potwierdzone przez obie strony. 
Jakość i ilość wykonanych Robót ocenia Inżynier na podstawie :  
-  wyników badań: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych , arbitrażowych ,  
-  protokołów badań Wykonawcy,  
-  oceny makroskopowej wykonanej warstwy,  
-  wyników obmiarów.  
Podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie uznaje się za wykonaną zgodnie ze ST ,  
jeżeli w wyniku badań i sprawdzeń kontrolnych i ewent. Badań dodatkowych i arbitrażowych 
przeprowadzonych przez Inżyniera :  
a)  ocena makroskopowa jest pozytywna  
b)  co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, 
spełnia wymagania ST;  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Cena wykonania 1 m 2  podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje:  
−  zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,  
−  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie 
do odpowiedniej wilgotności,  
−  transport ze składowiska przyobiektowego i wbudowanie,  
−  profilowanie,  
−  zagęszczenie,  
−  bieżące utrzymanie warstwy podbudowy w trakcie trwania innych Robót, niedopuszczenie do 
zabrudzenia i rozluźnienia warstwy w przypadku dopuszczenia do transportu,  
−  utrzymanie czystości w miejscu prowadzenia Robót,  
−  oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,  
−  wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną,  
−  wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST, 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.  Normy  
1. PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.  
2. PN-77/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  
3. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
4. PN-77/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią.  
5. PN-77/B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych.  
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B.  
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
10.2 Inne dokumenty  
1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.  
2. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 
1998.  
3. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 2008, IBDiM 
4. WT-4 – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 2010 
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D.04.05.01    ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM RM=2,5 MPA 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ulepszonego podłoża z 
gruntu  stabilizowanego  cementem na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego na drogach 
gminnych w Gminie Michałowice

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012  o Rm = 
2,5 MPa, warstwy gr 15 cm metod  mieszania w mieszarkach  stacjonarnych,  w  lokalizacjach 
wskazanych przez Zamawiającego . 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegający na zmieszaniu piasku i z 
optymalną ilością cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatków ulepszających, z 
wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej mieszanki. Mieszanka wykonana w mieszarce 
stacjonarnej, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiająego recepcie, dowieziona w miejsce 
wbudowania 
1.4.2.  Grunt  stabilizowany  cementem  -  mieszanka  cementowo-piaskowa  zagęszczona  i 
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.3.  Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.4.  Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  normami,  wytycznymi  i 
określeniami podanymi w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

2. Materiały

Kruszywa 
Do stabilizacji cementem na drogach według pkt 1.3.a można stosować piaski, mieszanki i 
żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 1. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7. tablica 4. 
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Cement 
Do stabilizacji gruntu należy stosować cement klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6. Przechowywanie cementu 
powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Dodatki ulepszające 
Stosuje się dodatki ulepszające po uzyskaniu akceptacji Inżyniera 
-  wapno wg PN-B-30020, 
-  popioły lotne wg PN-S-96035, 
-  chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za  zgodą  Inżyniera  mogą  być  stosowane  inne  dodatki  o  sprawdzonym  działaniu  posiadające 
Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM oraz deklarację zgodności producenta. 

5. Wykonanie robót

 Zagęszczanie 
Do  zagęszczania  warstwy  należy  przystąpić  natychmiast  po  jej  rozłożeniu  i  wyprofilowaniu. 
Operację  zagęszczania  i  obróbki  powierzchniowej  muszą  być  zakończone  przed  upływem  2 
godziny od chwili dodania wody do mieszanki w przypadku stabilizacji gruntu w mieszarkach lub 5 
godzin  od  momentu  mieszania  gruntu  z  cementem  w  przypadku  stabilizacji  na  miejscu. 
Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  powinna  mieć  prawidłowy  przekrój  poprzeczny  i  jednolity 
wygląd.  Zagęszczenie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  mieszanki 
Is≥1,0. Badanie prowadzimy bezpośrednio po zakończeniu zagęszczania. 

Spoiny robocze 
Należy unikać podłużnych spoin roboczych, przez wykonanie warstwy na całej szerokości. 

Pielęgnacja wykonanej warstwy 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a)  skropienie  specjalnymi  preparatami  powłokotwórczymi  posiadającymi  aprobatę  techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 
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b)  utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 
najmniej 7 dni, 
c)  przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 
szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez 
wiatr, 
d)  przykrycie  warstwą  piasku  lub  grubej  włókniny  technicznej  i  utrzymywanie  jej  w  stanie 
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

  Inne  sposoby  pielęgnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawcę  i  inne  materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 
  Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni 
po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera.   
  
6. Kontrola jakości Robót 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  stosowanych 
materiałów (zgodnie z pkt. 2), niezbędnych do opracowania projektu składu mieszanki. Produkcja 
może być rozpoczęta po uzyskaniu od Inżyniera akceptacji materiałów i proponowanego składu 
mieszanki. 

Badania w czasie robót 
Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość i zakres badań podano w tablicy 2 
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Zagęszczenie mieszanki 
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 
przy oznaczeniu według BN-77/8931-12. 

Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości, co najmniej 0,5 m 
od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1 cm. 

Wytrzymałość na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem 
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8cm. Próbki 
do  badań  należy  pobrać  z  miejsc  wybranych  losowo  z  warstwy  przed  zagęszczeniem. 

 Próbki  w ilości  3  szt.  (1  seria)  dla  badania  wytrzymałości  7-dniowej  należy  formować  i  
przechowywać zgodnie z normą PN-S-96012. 

Wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem musi być zgodna z wymaganiami podanymi w 
tablicy 3 

Mrozoodporność warstwy 
Należy pobrać dodatkowe próbki w celu zbadania mrozoodporności zgodnie z PN-S-
96012. Wskaźnik mrozoodporności powinien wynosić minimum 0,6. 

Badania i pomiary wykonanej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 
Częstotliwość i zakres pomiarów wykonanej warstwy podaje tablica 4. 
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Grubość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +2cm. 

Szerokość warstwy ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10cm, -5 cm. 

Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 15mm. 

Spadki  poprzeczne  warstwy  ulepszonego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5 %. 
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w pkt. 6.2.7, to 
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-EN 196-1  Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
2. PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości. 
3. PN-EN 196-6  Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia. 
4. PN-EN 197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów                  
powszechnego użytku. 
5. BN-64/8931-01       Drogi samochodowe. Badanie wskaźnika piaskowego.
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D.05.03.05       NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego 
na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego na drogach gminnych w Gminie Michałowice 

1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu: 
a)  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, AC 16W, (KR 3-4), 
b)  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, AC 11S (KR 3-4), 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu 
lub  polimeroasfaltu,  wytworzona  na  gorąco,  w  określony  sposób,  spełniająca  określone 
wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów  mineralnych  oraz  zwiększa  odporność  błonki  asfaltu  na  powierzchni  kruszywa  na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.5.  Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  -  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 30 m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 
1.4.10.  Kategoria  ruchu  (KR)  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

2. MATERIAŁY 

Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN 14023:2006 i PN-EN 
13924:2006 W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe 
podane w/w normach. 
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Wypełniacz 
Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  [9]  dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
  Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
1.  Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg. WT-1 z 
2014 pkt. 5.3, tabela 15 (załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014) 
2.   Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego wg. WT-1 z 
2014 pkt. 5.2, tabela 11 (załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014) 
 
Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa łamane podane w tablicach 
w WT-1 z 2014 (załącznik do zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014) 
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Asfalt upłynniony 
  Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-EN 12591, oraz 
spełniający wymagania WT-2 2014. 
Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT 
EmA-99 .  

3. SPRZĘT

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

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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

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

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego  oraz  zawartości  asfaltu  przyjmować  wg  .  WT-2  z  2014  pkt  8.2.3  (załącznik  do 
zarządzenia nr 46 GDDKiA z dnia 25.09.2014) 

Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej, 
wyrównawczej  i  wzmacniającej  z  betonu  asfaltowego  oraz  zawartości  asfaltu  przyjmować  
wg  . 
WT-2 z 2014 pkt 8.2.2 (załącznik do zarządzenia nr 47 GDDKiA z dnia 25.09.2014) 
 
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 7. 

W  przypadku  gdy  nierówności  podłoża  są  większe  od  podanych  w  tablicy  7,  podłoże  należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed  rozłożeniem  warstwy  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego,  podłoże  należy  skropić  
emulsją 

Powierzchnie  czołowe  krawężników,  włazów,  wpustów  itp.  urządzeń  powinny  być  pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
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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. 

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/m 2  emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
−  2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m 2  emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
−  0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m 2  emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest 
nie niższa od + 10 0  C dla wykonywanej warstwy. Nie  dopuszcza  się  układania  mieszanki  
mineralno-asfaltowej  na  mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  
(V > 16 m/s). 

 

Odcinek próbny 
Jeżeli  Inżynier  zdecyduje  o  konieczności  wykonania  odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
−  stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
−  określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej 
do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
−  określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Do  takiej  próby  Wykonawca  użyje  takich  materiałów  oraz  sprzętu,  jakie  będą  stosowane  do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
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Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. Długo odcinka co najmniej 20 m.

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. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm.  Złącza  powinny  być  całkowicie  związane,  a  przylegające  warstwy  powinny  być  w  jednym 
poziomie. 
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

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

Badania w czasie robót 

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

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
  Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-
04001:1967  [8].  Wyniki  powinny  być  zgodne  z  receptą  laboratoryjną  z  tolerancją  określoną  
w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

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

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

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

Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego   

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

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. 

Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 
[11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 
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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 %. 

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. 

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. 

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. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m 2  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. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 1. PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. Żwir
     i mieszanka 
 2. PN-B-11112:1996  Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  łamane  do  nawierzchni drogowych 
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 3. PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni drogowych. 
Piasek 
 4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 
  5. PN-C-04024:1991  Ropa  naftowa  i  przetwory  naftowe.  Pakowanie,  znakowanie i transport 
  6. PN- EN 12591:2002  Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974  Przetwory  naftowe.  Asfalty  upłynnione  AUN  do  nawierzchni drogowych 
  8. PN-S-04001:1967  Drogi  samochodowe.  Metody  badań  mas  mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 Drogi  samochodowe.  Wypełniacz  kamienny  do  mas bitumicznych 
 10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 
11. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe  wytyczne  techniczne.  Polimeroasfalty  drogowe.  TWT-PAD-97.  Informacje, 
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonego  do  nawierzchni  drogowych,  CZDP, 
Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. 
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metodą  pełzania  pod  obciążeniem  statycznym.  Informacje,  instrukcje  -  zeszyt  48,  IBDiM, 
Warszawa, 1995 
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
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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 na 
odcinkach wskazanych przez Zamawiającego na drogach gminnych w Gminie Michałowice. 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
frezowaniem nawierzchni asfaltowej na zimno i dotyczą: 
-  frezowania na  średnią głębokość 4-10 cm. 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1.  Frezowanie  nawierzchni  asfaltowej  na  zimno - kontrolowany  proces  skrawania  górnej  
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

2.  MATERIAŁY

Materiałem ubocznym procesu frezowania nawierzchni jest bitumiczny materiał sfrezowy, który 
stanowi własność Zamawiającego. Materiał należy odtransportować do magazynu wskazanego 
przez Zamawiającego - odległość transportu do 10 km, a jeżeli materiał nie nadaję się do 
wykorzystania, stanowił będzie odrzut, który Wykonawca odtransportuje i zutylizuje na własny 
koszt. 

3.  SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do frezowania 
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 
określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 
pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. 
Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 
naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów 
nawierzchni. Przyfrezowaniu całej jezdni lub całego pasa ruchu szerokość bębna skrawającego 
powinna być co najmniej równa 1,0 m. 
Frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na 
środki transportu. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 
zaopatrzone w systemy odpylania. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowanej przez Inżyniera. Wykonawca powinien 
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przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 
demonstrację ę pracy frezarki, na własny koszt. 

4.  TRANSPORT 
Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnie z ustaleniami z 
Zamawiającym na poszczególnych remontowanych odcinkach dróg. 
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów 
bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a)   należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b)   przy  frezowaniu  poszczególnych  pasów  ruchu,  wysokość  podłużnych  pionowych  krawędzi  
nie może przekraczać 40 mm, 
c)   przy  lokalnych  naprawach  polegających  na  sfrezowaniu  nawierzchni  przy  linii  krawężnika  
(ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm 
wymaga on specjalnego oznakowania, 
d)  krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte (1:10). 
5.3.  Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu 
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana
na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Minimalna częstotliwość pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 
 

  

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 6 mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5%. 
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Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością ± 5 cm. 
Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z 
dokładnością ± 5 mm. 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy). 

8.  ODBIÓR ROBÓT

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

Cena wykonania 1 m 2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 
-  prace pomiarowe, 
-  oznakowanie robót, 
-  frezowanie, 
-  załadunek, transport materiału i rozładunek sfrezowanego materiału, 
-  przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy 
1. BN-68/8931 -04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D.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, na odcinkach wskazanych 
przez Zamawiającego na drogach gminnych w Gminie Michałowice.
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 
 
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:. 
Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość 
warstwy ścieralnej. 
Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy
ścieralnej. 
W ramach niniejszego zdania przewiduje się, że minimalna, sumaryczna  powierzchnia robót objęta
remontem cząstkowym dróg na terenie Gminy Michałowice nie będzie mniejsza niż 20 m2. 
Wykonawca zobowiązany będzie do Wykonania tych prac w ciągu 3 dni od zgłoszenia konieczności 
wykonania tych prac przez Zamawiającego.

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: 
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- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 
- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), 
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
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. 

3. SPRZĘT 
 
 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 (z pochłaniaczami 
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. 

4. TRANSPORT 

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 mineralno-
asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić sposób 
naprawy.
 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 
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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. 
 
 Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno asfaltowymi „na 
gorąco” 
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, należy spryskać dno i boki 
naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m 2  - 
przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych, zamiast spryskania bocznych 
ścianek naprawianego uszkodzenia alternatywnie można przykleić samoprzylepne taśmy 
kauczukowo-asfaltowe. 
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. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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. 

Badania w czasie robót 
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 ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, 
- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m 2  - codziennie, 
- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment (wizualnie).
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Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być 
większe od 6 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 9 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 1 do 3 mm,
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa: 
Jednostkę obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni.
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestora , jeśli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

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 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m 2  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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