SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH,
TŁUCZNIOWYCH I BITUMICZNYCH DRÓG I ULIC NATERNIE
MIASTA I GMINY MOGILNO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D – 00.00.00
WYMAGANIA OGÓŁNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
„Remontami nawierzchni dróg gminnych w Mogilnie”
Zapis Polskie Normy użyty w Specyfikacjach należy rozumieć jako „Polskie Normy lub ich
odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami międzynarodowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
D- 05.01.00a – naprawa nawierzchni gruntowych… ………………………………………………… str 10
D-06.03.02 – naprawa poboczy gruntowych……………………………………………………………str 15
D-05.02.01a – remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej…………………………………………… str 24
D-05.03.15 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami……………………….. str 29
D-05.03.17 – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami na zimno i na gorąco…….str 35
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:.
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (droga).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
1.4.5. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
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1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.18. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania
1.4.19. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.21. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia
1.4.22. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez
korpus drogowy.
1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.24. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.25. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletem dokumentacji. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu
dokumentów.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierać będzie dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargowa dokumentację projektową oraz
projektową dokumentację wykonawczą [techniczną] i zostaną przekazane Wykonawcy.
- Wykonawcy, wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, która Wykonawca opracuje w
ramach oferty.
Dokumentacja projektowa zawiera:
a) Część opisową
b) Specyfikację Techniczne
c) Część rysunkową
d) Część kosztorysową
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową i SST
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Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowią część umowy,
a wymagania określone w choćby jednym z nich SA obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w Ogólnych Warunkach Umowy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą
uważane za wartości docelowe. Od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektowa i
SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania umowy, aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarcza zainstaluje i będzie utrzymywać
tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, sygnały i znaki ostrzegawcze wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszty zabezpieczenia terenu
budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, ze są one włączone w cene ofertową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. 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, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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 Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.8. 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.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował
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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.
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o
ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Pojazdy 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 Inżyniera.
1.5.10. 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 kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 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 Inżyniera
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inżyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
3. SPRZĘT
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 SST, PZJ.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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 powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę
oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Inżyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i SST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. 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 Inżynier.
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. 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. Odbioru robót
dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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 wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.5. 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 z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty, których nie można było przewidzieć na etapie
projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji trwania robót. W cenie ofertowej należy
uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony z Zamawiającym procent
wartości robót podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robot podstawowych i rezerwy na roboty
nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na
podstawie Protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru, oraz
zatwierdzonego przez Zamawiającego .Protokół konieczności winien być zatwierdzony przed
wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na
podstawie kalkulacji w przypadku robót na które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą
wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączonych do oferty. W przypadku gdy wystąpiły
roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządzą Protokół Konieczności o braku
tych robót, a cenę Umowna umniejszy się o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
4. Dz. U. Nr 220, poz 2181 z 03.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania,
5. Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z 23.09. 2003 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.01.00a
NAPRAWA NAWIERZCHNI GRUNTOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem naprawy nawierzchni gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem naprawy nawierzchni gruntowych naturalnych (profilowanych) i ulepszonych,
obejmujących naprawy cząstkowe, naprawy z profilowaniem nawierzchni oraz odnowę nawierzchni
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie
lub chemicznie, odporna na działanie ruchu.
1.4.2. Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do
ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany
i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym oraz zagęszczony
1.4.3. Nawierzchnia gruntowa ulepszona - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazdów oraz ruchu pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest ulepszony mechanicznie lub
chemicznie, wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym
oraz zagęszczony.
1.4.4. Mieszanka optymalna gruntowa - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem ulepszającym
skład granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego.
1.4.5. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni (wybojów, kolein) o
powierzchni do około 5 m2.
1.4.6. Profilowanie drogi gruntowej - mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju drogi w celu
wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.
1.4.7. Odnowa nawierzchni gruntowej - spulchnienie, doziarnienie, rozścielenie, wymieszanie,
sprofilowanie i zagęszczenie materiału istniejącego i odnawiającego nawierzchnię.
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
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2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową.
Materiały do wykonania naprawy nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub SST.

2.2.2. Grunt
Grunt jest podstawowym materiałem przy naprawie nawierzchni gruntowej.
Grunt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-05.01.00 [3].
2.2.3. Materiały do ulepszania mechanicznego lub chemicznego nawierzchni gruntowej
Przy naprawie nawierzchni gruntowej można stosować mieszanki do ulepszania
mechanicznego: gliniasto-piaskowe, gliniasto-żwirowe, z kruszywami odpadowymi oraz materiały do
ulepszania chemicznego jak popioły lotne, ew. cement lub wapno.
Materiały do ulepszania mechanicznego lub chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom
określonym w OST D-05.01.00 [5] lub ustalonym indywidualnie
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej
W zależności od zakresu robót oraz sposobu ich wykonania, Wykonawca powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek, spycharek lub sprzętu rolniczego (brony, glebogryzarki, kultywatory, pługi) do
rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,
 rozsypywarek, do rozsypywania spoiw i środków chemicznych,
 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do rozpryskiwania wody,
 walców statycznych, gładkich lub ogumionych, samojezdnych lub doczepnych, walców
wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
 ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, ubijarki ręczne itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Grunt i materiały do ulepszania nawierzchni można przewozić dowolnymi środkami transportu,
w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót przy naprawie nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją
techniczną i SST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych
w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. naprawę nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe.
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Przy naprawie nawierzchni rozróżnia się następujące sposoby wykonania robót:
a) dla nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
 remont cząstkowy,
 profilowanie drogi,
 naprawę kapitalną,
b) dla nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
 remont cząstkowy,
 odnowę nawierzchni,
c) dla nawierzchni gruntowej ulepszonej chemicznie
 remont cząstkowy.
5.3. Zasady konserwacji nawierzchni
Zapobieganie częstym naprawom nawierzchni wymaga starannej i stałej konserwacji w
okresie jej istnienia.
Zapewnienie prawidłowego stanu nawierzchni, niezależnie od sposobu wykonania konstrukcji
jezdni oraz od pory roku powinno dotyczyć przede wszystkim:
 należytego utrzymania profilu poprzecznego i podłużnego, w celu szybkiego odpływu wód
deszczowych z jezdni i korony drogi,
 utrzymania przepływu wody w rowach przez likwidację zanieczyszczeń (zamulenia, zarastania
trawą, rozmycia), tj. oczyszczenia rowów, naprawę uszkodzeń i przywrócenie im pierwotnego
kształtu oraz spadków podłużnych,
 uprzątania resztek śniegu z drogi, w okresie wiosennym, w celu niehamowania odpływu z drogi
wód po stopieniu i zapobiegania przed rozmiękaniem korpusu drogowego.
5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazań Inżyniera:
 ustalić lokalizację terenu robót,
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót
oraz ustalenia danych wysokościowych.
Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania
robót przygotowawczych.
5.5. Roboty ziemne
Ewentualne występujące towarzyszące roboty ziemne należy wykonać w sposób zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami Inżyniera przy korzystaniu z zaleceń OST
D-02.00.00 [3] właściwych dla robót naprawczych nawierzchni oraz ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji.
5.6. Naprawa nawierzchni gruntowej profilowanej z gruntu naturalnego
5.6.1. Remont cząstkowy nawierzchni z gruntu naturalnego
Remont cząstkowy, obejmujący usuwanie nieznacznych wybojów lub kolein, polega na:
 wypełnieniu, po wysuszeniu wyboju lub koleiny - gruntem tego samego rodzaju co pozostała część
nawierzchni, pochodzącym o ile możności z otoczenia drogi,
 zagęszczeniu gruntu warstwami grubości 1015 cm, np. ubijarkami ręcznymi, zagęszczarkami
płytowymi, a przy większym zakresie robót (np. z kilkoma wybojami położonymi blisko siebie lub
dłuższą koleiną) lekkim walcem samojezdnym lub przyczepnym do ciągnika.
Wysuszenie wyboju lub koleiny zaleca się wykonywać przez wykopanie rowków
odwadniających, odprowadzających wodę poza drogę.
5.6.2. Profilowanie drogi
Profilowanie drogi na dłuższym odcinku, na którym znajduje się większa liczba wybojów,
kolein itp., ma za zadanie poprawienie poprzecznego przekroju drogi i wyrównania jej nierówności w
celu lepszego odwodnienia drogi.
Profilowanie drogi zaleca się wykonywać równiarkami, lecz dopuszcza się też użycie innego
sprzętu, np. spycharek i włoków.
Profilowanie najlepiej jest wykonywać po średnim deszczu, gdy grunt jest nawilgocony, co
ułatwia zarówno ścinanie gruntu na wygórowaniach, jak i jego zagęszczenie. Liczba przejazdów
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równiarek do uzyskania należytego profilu jest różna i zależna od stopnia zniszczenia nawierzchni,
rodzaju gruntu i sposobu profilowania.
W czasie profilowania równiarka powinna:
 wyrównywać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych z materiału
wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody oraz z nierównomiernego
zagęszczenia jezdni,
 odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd ziemi ku środkowi
drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.
Profilowaną drogę, w zależności od decyzji Inżyniera, można:
 nie wałować, zwłaszcza jeśli zakłada się krótkotrwałość zagęszczenia,
 wałować, np. walcem drogowym, zwłaszcza przy spulchnieniu i rozścieleniu gruntu na drodze.
Profilowaną drogę zaleca się, ze względów organizacyjnych, podzielić na odcinki, które
równiarka może naprawić w ciągu 12 dni.
Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy użyciu
łopat, oskardów i ubijarek.
5.6.3. Naprawa kapitalna nawierzchni z gruntu naturalnego
Naprawa kapitalna ma na celu podniesienie wartości drogi przez:
 poprawienie odwodnienia,
 nadanie odporności nawierzchni na działanie ruchu.
Naprawa kapitalna obejmuje wykonanie profilowania z poprawieniem profilu podłużnego i
poprzecznego drogi oraz profilu rowów. W stosunku do profilowania poprzecznego przekroju drogi (wg
pktu 5.6.2), naprawa kapitalna powinna obejmować przesuw gruntu nie tylko poprzeczny ale i
podłużny.
Sposób profilowania drogi powinien odpowiadać, w głównych zarysach, zaleceniom podanym
w punkcie 5.6.2.
Naprawy kapitalne zaleca się wykonywać co około 2 lata (w niektórych wypadkach częściej).
Zalecaną porą wykonania tych robót jest wczesna wiosna.
5.7. Naprawa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
5.7.1. Remont cząstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
Remont cząstkowy nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej powinien obejmować:
 osuszenie wybojów lub kolein za pomocą rowków odwadniających,
 wypełnienie wybojów lub kolein gruntem o właściwościach mieszanek optymalnych; optymalne
mieszanki gliniasto-piaskowe, gliniasto-żwirowe itp. należy przygotować wg ramowego składu
uziarnienia określonego w OST D-05.01.00 [5] względnie za zgodą Inżyniera można wypełniać
wyboje lub koleiny materiałem gruntowym ze ścięcia wygórowań nawierzchni,
 zagęszczenie gruntu warstwami.
Pozostałe zalecenia wykonania remontu cząstkowego powinny odpowiadać ustaleniom
punktu 5.6.1.
5.7.2. Odnowa nawierzchni z mieszanki optymalnej gruntowej
Odnowa nawierzchni obejmuje:
 sprofilowanie przekroju poprzecznego drogi oraz jej profilu podłużnego,
 dodanie gruntu, mającego właściwości mieszanek optymalnych oraz pogrubienie warstwy
mieszanki optymalnej.
Przed przystąpieniem do odnowy nawierzchni należy pomierzyć jej grubość, próbki
nawierzchni poddać badaniu laboratoryjnemu w celu ustalenia ilości i rodzaju gruntów, które należy
dodać do nawierzchni, aby ponownie otrzymać mieszankę o właściwościach optymalnych. Mieszanka
optymalna gruntowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-05.01.00 [5].
Przy odnowie (naprawie kapitalnej nawierzchni) zaleca się wykonać następujące czynności:
1) spulchnić nawierzchnię pługami lemieszowymi lub talerzowymi w ten sposób, aby wyrównać
wyboje i koleiny oraz nadać nawierzchni potrzebny spadek poprzeczny, który powinien wynosić po
zagęszczeniu nawierzchni 34%,
2) istniejącą nawierzchnię profilować równiarką na całej szerokości oraz głębokości odpowiadającej
żądanej grubości nawierzchni przy uwzględnieniu ewentualnych dodatków,
3) rozścielić równą warstwą ustaloną ilość materiału doziarniającego za pomocą samochodów wywrotek lub układarek drobnego kruszywa oraz równiarki,
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4) rozścielony doziarniający materiał wymieszać bronami talerzowymi w jednorodną masę ze
spulchnioną istniejącą nawierzchnią, skrapiając jednocześnie wodą z beczkowozów w celu
zapewnienia mieszance wilgotności optymalnej,
5) sprofilować za pomocą równiarki i dokładnie zagęścić wymieszaną masę walcami ogumionymi lub
gładkimi.
5.7.3. Naprawa nawierzchni ulepszonej chemicznie
Nawierzchnie gruntowe ulepszone materiałami wiążącymi (np. aktywnymi popiołami lotnymi,
cementem) mogą służyć jako nawierzchnie samodzielne lub jako podbudowy pod nawierzchnie
ulepszone.
Remont cząstkowy nawierzchni powinien objąć naprawę uszkodzeń, jak pęknięcia,
wykruszenia lokalne i wyboje.
Pęknięcia, po oczyszczeniu i ewentualnym poszerzeniu, należy wypełnić:
 asfaltem, przy szerokości pęknięć do 3 mm,
 zalewą asfaltową, przy szerokości pęknięć powyżej 3 mm.
Przy naprawie spękań zaleca się korzystać z ustaleń OST D-05.03.16 [6] w zakresie dostosowanym
do robót przy nawierzchni gruntowej ulepszonej.
Wyboje i wykruszenia lokalne naprawia się przez:
 wycięcie zagłębienia w kształcie prostopadłościanu wokół zniszczonej części nawierzchni,
 wypełnienie zagłębienia materiałem o podobnym składzie jak w otaczającej nawierzchni,
 zagęszczenie ułożonego materiału wypełniającego,
 pielęgnację naprawionej nawierzchni.
Przy naprawie wybojów i wykruszeń lokalnych zaleca się korzystać z ustaleń OST D04.05.0004.05.04 [4] w zakresie dostosowanym do robót przy nawierzchni gruntowej ulepszonej.
Grunty stabilizowane materiałami wiążącymi w zasadzie nie podlegają odnowie, gdyż zwykle z
reguły wcześniej pokrywa się je nawierzchnią ulepszoną.
5.8. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów, ew.
drzew, ew. rowów, poboczy itp.,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]

pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie
2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie robót

1

Wyznaczenie powierzchni do naprawy
nawierzchni

Częstotliwoś
Wartości dopuszczalne
ć badań
1 raz

Tylko niezbędna
powierzchnia
14

2

Roboty przygotowawcze

3

Wykonanie naprawy nawierzchni
(remontu cząstkowego, profilowania,
naprawy kapitalnej, odnowy)

4

Roboty wykończeniowe

Ocena
ciągła

Wg pktu 5

Ocena
ciągła

Wg pktu 5

Ocena
ciągła

Wg pktu 5

Badania i pomiary w czasie robót powinny uwzględniać zalecenia OST D-05.01.00 [5].
6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:
 wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni,
poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni jezdni i
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej








Cena wykonania 1 m2 naprawy nawierzchni obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

15

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 06.03.02
NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z naprawą poboczy gruntowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem naprawianych poboczy gruntowych, w zakresie:
a) naprawy lokalnie uszkodzonych poboczy,
b) profilowania i uzupełniania zaniżeń poboczy,
c) ścinania zawyżonych poboczy lub wykonania rowków odpływowych przez zawyżone pobocze.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu,
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio
wyrównanego i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem
drogowym.
1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie
ścinania poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia.
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:
Is = d / ds
gdzie: d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m 3)
ds -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Mg/m 3) przy wilgotności
optymalnej, określona w normalnej próbce Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1], służąca
do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN77/8931-12 [6].
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
U = d60 / d10
gdzie: d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm)
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
. Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimego z innym gruntem poprawiającym skład
granulometryczny i właściwości gruntu rodzimego.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów stosowane na uzupełnienia poboczy
2.2.1. Grunty
Na uzupełniania poboczy mogą być stosowane:
rozdrobnione skały,
żwiry i mieszanki, wg PN-B-11111 [2],
piaski, wg PN-B-11113 [3],
żużle wielkopiecowe wg PN-B-23004 [4] i inne żużle metalurgiczne ze starych hałd (nierozpadowe)
drobnoziarniste lub gruboziarniste po uprzednim rozdrobnieniu oraz zbadaniu, że nie zawierają
żadnych elementów szkodliwych dla środowiska naturalnego. Zaleca się stosowanie żużli, których
okres składowania wynosi co najmniej 2 lata.

-

- Mieszanka gliniasto-piaskowa
Do uzupełniania poboczy może być stosowana optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa o
ramowym składzie uziarnienia według tablicy 1. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadać
uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na rysunku 1.
Tablica 1. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
Lp.

Właściwość

Wymagania

1

Zawartość frakcji żwirowej (powyżej # 2 mm), %

od 0 do 10

2

Zawartość frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm),
%

od 70 do 85

3

Zawartość frakcji pyłowej (od 0,002 do 0,05mm), %

od 12 do 23

4

Zawartość frakcji iłowej (powyżej 0,002 mm), %

od 3 do 7
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Rys. 1. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-piaskowej
2.2.3. Mieszanka gliniasto-żwirowa
Optymalna mieszanka gliniasto-żwirowa powinna mieć ramowy skład uziarnienia wg tablicy 2,
a jej krzywa uziarnienia powinna posiadać uziarnienie ciągłe i leżeć w obszarze określonym na
rysunku 2.
Tablica 2. Ramowy skład uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej
Wymiary oczek
kwadratowych
sit (mm)
40
20
2
0,05
0,002

Przechodzi przez sito, %
na warstwę dolną
100
90
25
7

100
70
30
10
4

na warstwę górną
90
25
7

100
40
10
4
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Rys. 2. Obszar uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-żwirowej
2.2.4. Mieszanka gruntów z kruszywami odpadowymi
Do uzupełnienia poboczy można również stosować mieszankę gruntu pobocza z:

- odpadami kruszywa łamanego (frakcji od 0 do 4; od 0 do 8; od 0 do 12; od 0 do
16 mm),
- żużlami paleniskowymi hutniczymi po zakończeniu procesu ich rozpadu (frakcja od 0 do 31,3 mm).
2.2.5. Destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznych
Do uzupełnienia poboczy można stosować destrukt o granulacji od 0 do 16 mm.
2.3. Wymagania dla gruntów i mieszanek
Materiały wyszczególnione w pktach od 2.2.1 do 2.2.4 powinny mieć odpowiednio
zróżnicowane frakcje, a ich wskaźnik różnoziarnistości powinien spełniać warunek wyrażony wzorem:
U = d60 / d10  5
O ile nie przewidziano tego inaczej w SST, przydatność materiału Wykonawca powinien
sprawdzić na odcinku próbnym i uzyskać zgodę Inżyniera na zastosowanie tego materiału.
2.4. Woda
Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom
laboratoryjnych można stosować pitną wodę wodociągową.

PN-B-32250

[5].

Bez

badań

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntów,
- równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy,
- ścinarek poboczy,
- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu,
- walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton,
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
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- przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego
-

i

kontrolowanego rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą,
szczotek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Środki transportu do wykonania robót
Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody
skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie
środków transportowych samowyładowczych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Założenia ogólne
Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie
odprowadzenie wody z jezdni i poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni
powinny stanowić jedną linię, a spadek poprzeczny poboczy gruntowych powinien być większy od
spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z
pochyleniem podłużnym jezdni.
Pobocze źle utrzymane, nierówne, z dużą ilością kolein i zaniżeń, ze znacznymi ubytkami
gruntu, stanowi nie tylko zagrożenie dla ruchu, lecz również przyśpiesza uszkodzenia podbudowy i
nawierzchni, a przez brak właściwego odpływu wody - nawadnia korpus drogowy i obniża nośność
konstrukcji.
W wielu przypadkach pobocza są wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w
związku z czym ich nośność powinna umożliwiać przenoszenie obciążeń na nie wywieranych.
Remont poboczy staje się konieczny już przy ich zaniżeniu większym od 5 cm
i
zawyżeniu powodującym zatrzymanie wody na jezdni.
5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru
wykonywanej naprawy, dokonać:
a) usunięcia z naprawianych powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście z drzew,
skoszenia trawy i chwastów, a w razie wykonywania ścinki poboczy, również pachołków bądź
innych elementów, których usunięcie czasowe nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego. Usunięcie pachołków, słupków kilometrowych, hektometrowych itp. lub innych
elementów Wykonawca uzgodni z Inżynierem,
b) wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi,
c) odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez
wykopanie rowków odwadniających,
d) spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy wykonywaniu
ścinki poboczy,
e) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość od 2 do 3 cm przy ich uzupełnianiu dla dobrego
związania warstw,
f) spryskania wodą powierzchni naprawianych w przypadku nadmiernie suchego gruntu poboczy.
5.4. Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy
W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w poboczach Wykonawca wykona
następujące roboty:
a) dokona spulchnienia gruntu w miejscu naprawy na głębokość od 2 do 3 cm (w obrysie
uszkodzenia) oraz (w przypadku konieczności) dokona nawilgocenia gruntu podłoża,
b) wypełni ubytek gruntem oraz dokona jego zagęszczenia wibratorami płytowymi aż do uzyskania
wskaźnika zagęszczenia określonego wg BN-77/8931-12 [6], co najmniej 0,98 maksymalnego
zagęszczenia wg normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1],
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c) wyrówna naprawiane miejsce do spadku poprzecznego zgodnego ze spadkiem istniejącego
pobocza.
Do napraw poboczy Wykonawca powinien użyć jeden z materiałów wyszczególnionych w
pkcie 2. Użyty grunt do naprawy powinien posiadać wilgotność optymalną i być zaakceptowany przez
Inżyniera.
5.5. Wykonanie uzupełnienia i profilowania poboczy
Przed przystąpieniem do wykonania uzupełnienia poboczy Wykonawca wykona czynności
określone w pkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.
Na uzupełnienie poboczy Wykonawca użyje gruntów opisanych w pktach od 2.2.2 do 2.2.5,
uzgodnionych z Inżynierem. Używany grunt powinien posiadać optymalną wilgotność.
Grunt powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza oraz profilowany do
wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarek.
Zagęszczenie gruntu o optymalnej wilgotności powinno być dokonywane za pomocą walców,
których rodzaj Wykonawca uzgodni z Inżynierem. Zagęszczenie gruntu należy prowadzić od krawędzi
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać
jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od
walców. Wskaźnik zagęszczenia uzupełnionych poboczy powinien być zgodny ze wskaźnikiem
zagęszczenia podanym w pkcie 5.4.
5.6. Ścinanie zawyżonych poboczy
Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone w pkcie
5.3 niniejszej specyfikacji.
Wykonawca wykona ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek (można
użyć też innych maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek).
Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco:
- maszyna kompleksowo ścina pobocze (frezem ślimakowym), ładuje urobek przenośnikiem
taśmowym na środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię szczotką, zgarniając resztki gruntu na
pobocze,
- następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym.
Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać
następująco:
- przy pierwszym przejściu równiarki, prawą stroną drogi, z lemieszem ustawionym ukośnie,
następuje odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni,
- urobek zostaje zebrany ładowarką, załadowany na samowyładowczy środek transportu
i
wywieziony poza obręb robót,
- przy drugim przejściu równiarki następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy ładowarki,
- pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką),
- jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku.
W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy
drzewach, znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach itp.),
wszystkie drobne roboty, związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać ręcznie.
Przy niewielkim zakresie robót, pobocze można ścinać ręcznie, stosując do tego celu oskardy
i łopaty. W odstępach od 5 do 10 m należy wykonać bruzdy, nadając im ustalony spadek poprzeczny
przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli. Odcinki pobocza między bruzdami można ścinać „na
oko”. Krawędź pobocza i skarpy należy przyciąć do linii według wyciągniętego sznura.
Przy ścinaniu poboczy należy sprawdzać ich równość oraz wykonać ich zagęszczenie do
wymaganego wskaźnika, określonego w pkcie 5.4. Przy zagęszczeniu grunt powinien mieć wilgotność
optymalną.
Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy odwieźć poza torowisko drogowe
bądź wykorzystać do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach). Jeśli
materiał uzyskany ze ścięcia poboczy może zawierać środki chemiczne do zwalczania śliskości
zimowej oraz zanieczyszczone pyły z jezdni, wówczas powinien być natychmiast umieszczony:
- na wysypisku publicznym lub składowisku własnym, urządzonym zgodnie z warunkami wydanymi
przez właściwe władze ochrony środowiska,
- w zagłębieniach terenu położonych na nieużytkach albo w innych miejscach, gdzie powoli może
tracić swoje szkodliwe właściwości w sposób nie zagrażający środowisku.
Sposób i miejsce wywozu materiału, uzyskanego ze ścinania poboczy, powinny być określone
w SST i zaakceptowane przez Inżyniera.
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5.7. Wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach
Rowki odpływowe (odwadniające) w poprzek pobocza wykonuje się, gdy:
- istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobieżenia
spływania wody wzdłuż drogi, na pograniczu jezdni i zawyżonego pobocza,
- nie przewiduje się w najbliższym czasie całkowitej ścinki zawyżonego pobocza.
Rowki odpływowe wykonuje się w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z
jezdni, prostopadle lub ukośnie do krawędzi nawierzchni. Przekrój poprzeczny rowka powinien być
trójkątny lub trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co najmniej 1%. Rowki
wykonuje się ręcznie przy użyciu oskardów i łopat.
5.8. Roboty wykończeniowe
Po wykonaniu robót określonych w pktach 5.4, 5.5 i 5.6 Wykonawca jest zobowiązany do
usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty oraz do ustawienia,
usuniętych na czas robót, pachołków lub innych elementów znajdujących się na poboczu przed
rozpoczęciem robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia badań
gruntów proponowanych do użycia na uzupełnienia poboczy oraz opracowania składu mieszanki
optymalnej i uzyskanie akceptacji Inżyniera.
6.3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów
W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do:

- badania uziarnienia mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wilgotności gruntów i mieszanki optymalnej co najmniej raz dziennie,
- badania wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej dwa razy na 1 km uzupełnianych
-

i
ścinanych poboczy,
pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łatą 4-metrową.
Dopuszcza się następujące tolerancje:
spadków poprzecznych  1%, przy czym spadek pobocza nie może być mniejszy od 4% i większy
od 7%,
dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej - prześwit maksymalny pod łatą nie może
przekroczyć 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanych robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST
i
wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6
dały wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 robót przy naprawie poboczy obejmuje:
a) przy lokalnych naprawach poboczy:
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dowóz gruntu,
- rozłożenie gruntu w miejsce uszkodzenia,
- zagęszczenie gruntu i wyrównanie powierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- roboty wykończeniowe,
b) przy uzupełnianiu poboczy:
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dowóz gruntu,
- rozścielenie gruntu i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacją,
- zagęszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- roboty wykończeniowe,
c) przy ścinaniu poboczy:
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie ścinki poboczy,
- odwóz nadmiaru gruntu,
- zagęszczenie poboczy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,
- roboty wykończeniowe.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B04481:1998
PN-B11111:1996
PN-B11113:1996
PN-B23004:1988
PN-B32250:1988
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; Żwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
żużla wielkopiecowego kawałkowego
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

23

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.02.01a
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach, ulicach i placach.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, wykonanej na drogach
miejscowego przeznaczenia.
Po uzyskaniu zgody Inżyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST można stosować do
napraw na większej powierzchni niż remont cząstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia twarda nieulepszona, której warstwa ścieralna
wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza lub spoiwa.
1.4.2. Remont cząstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni
do około 5 m2.
1.4.3. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zużycie przekraczają 20-25%
jej powierzchni, wykonana na całej szerokości i długości odcinka wymagającego naprawy.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1] pkt
1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową
Materiały do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinny być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to do remontu cząstkowego należy
stosować następujące materiały:
 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec,
 kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni: miał lub piasek,
 wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania.
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Materiał do wykonania remontu cząstkowego powinien odpowiadać wymaganiom OST D05.02.01 [4].
W przypadku braku wystarczających ustaleń, rodzaj materiału określa Inżynier na wniosek
Wykonawcy.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]
pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinien
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu określonego w OST D-05.02.01 [4], z zastosowaniem
sprzętu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: młotków pneumatycznych, oskardów, łomów,
drągów stalowych, konewek, wiader do wody, łopat, szpadli, ubijaków ręcznych itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa
drobne - przed rozpyleniem.
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości
kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej
specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni,
3. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazań Inżyniera:
 ustalić lokalizację terenu robót,
 przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości
0,50,7 m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi.
Zaleca się korzystanie z ustaleń OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania
robót przygotowawczych, a z ustaleń OST D-05.03.00a [3] w zakresie oczyszczenia nawierzchni.
5.4. Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi cząstkowemu
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące:
 zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,
 koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni,
 osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej
jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,
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 nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału
kamiennego, żwiru, klińca, itp. ze spoin,
 inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na
jesieni. Wilgoć ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych łat. Z uwagi na wygodę
ruchu zaleca się przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu umożliwienia pojazdom korzystania z
równej nawierzchni przez cały okres lata i jesieni.
5.5. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały
obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego powiązania
nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą liczbę uszkodzonych fragmentów nawierzchni,
znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden duży fragment przeznaczony do remontu. Zaleca się,
aby obrys dużych powierzchni do remontu miał ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi.
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu należy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu
kołowego, decydując się w określonych przypadkach na remont, np. na połowie szerokości jezdni.
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje Inżynier.
5.6. Rozbiórka nawierzchni
Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie lub przy
użyciu młotków pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie
wykonuje się do głębokości wyboju.
Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa
się wodą przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem.
Przy wybojach o powierzchni większej niż 1 m 2 na dnie wyboju oskarduje się bruzdy o
szerokości 68 cm i głębokości około 5 cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach 0,30,7 m.
5.7. Wypełnienie wyboju materiałem
Wyoskardowany luźny materiał należy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą sit lub
grabi na tłuczeń, kliniec, miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót naprawczych.
Miejsce przeznaczone do remontu należy dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. Na spód wyboju
należy ułożyć przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod warunkiem, że nie jest on
zaokrąglony. Następnie układa się świeży tłuczeń, pochodzący z tego samego surowca skalnego, z
którego była wykonana nawierzchnia, w takiej ilości, aby ze względu na zagęszczenie, wystawał nad
otaczającą nawierzchnię 1,52 cm. Tłuczeń powinien mieć wymiary 2540 mm lub 4060 mm
zależnie od głębokości wyboju.
Po obfitym zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi.
Zagęszczanie można wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy dużej
liczbie wybojów - lekkim walcem.
Następnie należy rozścielić kliniec o wymiarach 12,820 mm z tego samego kamienia co
tłuczeń. Można użyć również i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, który wykazuje lepsze
właściwości cementujące. Kliniec po polaniu wodą ubija się lub wałuje. Następnie rozściela się kliniec
o uziarnieniu 6,312,8 mm, ubija lub wałuje, obficie polewając wodą. W końcu, dla ochrony
remontowanej powierzchni, pokrywa się ją miałem kamiennym 04 mm lub piaskiem gruboziarnistym
(pożądane aby zawierał około 10% części gliniastych) i ponownie zalewa wodą.
Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze
starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i
zaklinowane. Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad otaczającą nawierzchnię, ze względu na
komprymowanie pod ruchem.
5.8. Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego
Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących błędów:
 wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów geometrycznych (np.
prostokątów), gdyż zwiększa to powierzchnię łat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze
zachowujących się części starej nawierzchni,
 wycinania (oskardowania) zbyt głębokiego miejsc wybojów, gdyż głębokość oskardowania nie
powinna być większa niż głębokość wyboju, z zastrzeżeniem, że głębokość po oskardowaniu
powinna wynosić około 1,5 średnicy używanego do remontu tłucznia,
 nieoskardowania dna wybojów, gdyż powoduje to niedostateczne powiązanie warstwy tłucznia z
istniejącą nawierzchnią,
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 nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyż tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju ma
trudności we właściwym zaklinowaniu się,
 niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyż tłuczeń luźny w wyboju
zostanie w krótkim czasie rozrzucony kołami pojazdów,
 niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyż tarcie między ziarnami kruszywa jest
zbyt duże i tłuczeń nie daje się należycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów,
 używania zamiast klińca niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co
spowodowane jest błędnie pojętą oszczędnością, a skutkuje stratą zwięzłości naprawionej łaty
przez koła wyrywające z łaty tłuczeń,
 wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyż po skomprymowaniu przez
ruch łata znajdzie się poniżej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, powodując
rozmakanie łaty i wyrywanie klińca przy przejeździe koła,
 podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyż podniesienie
pozostałe po zajeżdżeniu będzie niemiłe dla kierowców samochodów,
 używanie do remontu tłucznia i klińca o twardości różniącej się od twardości tłucznia w istniejącej
nawierzchni, gdyż łata będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu niż otaczająca jezdnia,
co spowoduje niekorzystne zagłębienie lub podwyższenie nad jej powierzchnię,
 stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niż tłuczeń (innej twardości) co powoduje, że
tłuczeń nie da się należycie zaklinować.
5.9. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących
warunków terenowych, takie jak:
 usunięcia urządzeń regulacji ruchu,
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]

pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności,
deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie
2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje
tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie robót

Częstotliwoś
Wartości dopuszczalne
ć badań
Tylko niezbędna
powierzchnia

1

Wyznaczenie powierzchni do robót

2

Roboty przygotowawcze

Ocena
ciągła

Wg pktu 5

3

Remont cząstkowy nawierzchni

Ocena
ciągła

Wg pktu 5

4

Roboty wykończeniowe

Ocena
ciągła

Wg pktu 5

1 raz
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6.4. Badania wykonanych robót
Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:
 wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego w zakresie wyglądu i prawidłowości
wypełnienia łat w nawiązaniu do otaczającej nawierzchni,
 poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i
umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego remontu cząstkowego
nawierzchni tłuczniowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki
pozytywne.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej








Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
przygotowanie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1.
2.
3.
4.

D-M-00.00.00
D-01.00.00
D-05.03.00a
D-05.02.01

Wymagania ogólne
Roboty przygotowawcze
Oczyszczenie nawierzchni drogowej
Nawierzchnia tłuczniowa

10.2. Inne materiały
Podręczniki i przepisy utrzymania dróg
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.03.15

REMONTY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GRYSAMI I EMULSJĄ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania
techniczne dotyczące wykonania i odbioru remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej
jednorodną masą bitumiczną z grysów bazaltowych i emulsji kationowej wbudowaną
specjalistycznym sprzętem
/ remonterem /, na drogach powiatowych na terenie powiatu sandomierskiego.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

przetargowy

1.3. Podstawowe określenia.
1.3.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - zbiorcze określenie obejmujące
różne zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem
uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu i zabiegi hamujące proces powiększania
się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków.
1.3.2. Powstałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Do obowiązku Wykonawców należy:
- wyegzekwowanie od producentów / dostawców / materiałów odpowiedniej jakości,
- ustalenie i przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania, które
zagwarantują całkowite zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,
- przeprowadzanie systematycznej kontroli jakości otrzymanych materiałów,
- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są prace od
chwili rozpoczęcia robót, aż do oddania odcinka do ruchu drogowego.
Oznakowanie robót powinno być zgodne z „ Instrukcją oznakowania robót prowadzonych
w pasie drogowym „ stanowiącą załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach
/ Dz. U. nr 97 poz. 485 /.
Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w czasie trwania robót musi być uzgodniony
z odpowiednim Zarządem Dróg i Organem Zarządzającym Ruchem.
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1.5. Zasady wykonywania remontu.
Naprawa ubytków w nawierzchni bitumicznej polegać będzie na:
- oczyszczeniu sprężonym powietrzem dna i krawędzi uszkodzonej powierzchni łącznie
z usunięciem słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach,
- skropienie dna i ścianek ubytku emulsją kationową,
- wypełnienie ubytku, pod ciśnieniem, jednorodną masą z grysów bazaltowych i emulsji
kationowej,
- przykrycie wbudowanej masy warstwą suchego kruszywa.

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

2.2 Kruszywa.
2.2.1. Wymagania dotyczące kruszyw.
Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych mieszanką bitumiczną
wykonaną z grysów bazaltowych i emulsji kationowej, wbudowanej pod ciśnieniem przy
użyciu „ remontera „ należy stosować grysy o wąskich frakcjach uziarnienia, spełniające
wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodnie z normą i wytycznymi CZDP przy jednoczesnym
uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszej specyfikacji.
Do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych należy stosować kruszywo łamane
o frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm
do 16 mm. Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej
podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

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

Wyszczególnienie właściwości

Kategoria ruchu
Średni,
ciężki
lekkośredni lekki
Klasa kruszywa
I

II

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

25

35

Ścieralność w bebnie kulowym po1/5 pełnej liczby
obrotów , ubytek masy w stosunku do ubytku masy po
pełnej liczbie obrotów nie większy niż % (m/m)

25

35

Nasiakliwość nie większa niż , % (m/m)

1,5

2,0

Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej , ubytek
masy nie wiekszy niż , % (m/m)

10,0

30,0

30

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

Wyszczególnienie właściwości

ciężki

Średni

Lekkośredni
, lekki

Gatunek kruszywa
1

2

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm osiadłych na
mokro , nie więcej niż , % (m/m)

0,5

0,5

0,5

Zawartość frakcji podstawowej , nie mniej niż , % (m/m)

85,0

85,0

85,0

Zawartość nadziarna , nie więcej niż , % (m/m)

8,0

8,0

8,0

Zawartość podziarna , nie więcej niż , % (m/m)

10,0

10,0

10,0

Zawartość zanieczyszczeń obcych , nie więcej niż , %
(m/m)

0,1

0,1

0,2

Zawartość ziarn nieforemnych , nie więcej niż , % (m/m)

15,0

20,0

25,0

Zawartość zanieczyszczeń organicznych

Barwa

cieczy

nie

ciemniejsz

niż

wzorcowa
2.2.2. Składowanie kruszyw.
Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak
najbliżej wykonywanego zakresu robót. Podłoże składowiska powinno być równe , dobrze
odwodnione , czyste , o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem
kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja kruszywa , jego klasa i gatunek
będą składowane oddzielnie , w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w
czasie składowania , jak również ładowania i transportu
2.3. Lepiszcza.
2.3.1. Wymagania dla lepiszczy.
Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do remontów cząstkowych , tylko drogowe
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju K1-65 i K1-70 ,
spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem „Warunki techniczne .
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” – IBDiM – 1994 r
Tablica 3 Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych.
Rodzaj emulsji
Badane włściwości
K1-65
K1-70
Zawartość lepiszcza ,%
Lepkość wg Englera wg pN-C-04014 ,o E, nie mniej niż:
Lepkość BTA Ø 4 mm (s) , nie mniej niż:

od 64 do 66
6
-

od 69 do 71
7
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Jednorodnośc , % # 0,63 mm , nie więcej niż:
Trwałość , % # 0,63 mm pd 4 tyg. nie więcej niż;
Sedymentacja , % nie mniej niż;
Przyczepność do kruszywa , % nie mnie j niż;
Indeks rozpadu , g/100 g , nie więcej niż;

0,20
0,5
5,0
85
90

0,20
0,5
5,0
85
90

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania remontów
cząstkowych na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego dopuszcza
się stosowanie emulsji K1-65 . Wykonawca do wykonania remontów cząstkowych zapewni
lepiszcza od jednego dostawcy.
2.3.2. Składowanie lepiszczy.
Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników , zbiorników lub
beczek. Cysterny , pojemniki , zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji kationowej Wykonawca jest zobowiązany
przestrzegać następujące zasady:
- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania ,
- temperatura przechowywania emulsji nie powianna być niższa niż + 5 o C.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne”
3.2. Rodzaj sprzętu do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych.
Wykonawca przystępujący do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych jednorodną masą bitumiczną z grysów bazaltowych i emulsji kationowej
powinien dysponować specjalistycznym „remonterem”.
3.3. Wymagania dotyczące sprzętu: „remontera”
Specjalistyczny sprzet „remonter” do wykonywania remontów czastkowych nawierzchni
bitumicznych jednorodna masą bitumiczną wykonaną z grysów bazaltowych i emulsji
kationowej, wbudowaną pod ciśnieniem , powinien być wyposażony:
- w zasobnik na kruszywo,
- zbiornik na emulsję,
- system umożliwiający podgrzewanie emulsji w zbiorniku,
- system hydrauliczny umożliwiający oczyszczenie powierzchni ubytku z zanieczyszczeń
oraz wypełnienie ubytku wytworzoną masą bitumiczną pod ciśnieniem.
4. TRANSPORT.
4.1. Emulsja powinna być transportowana w cysternach samochodowych lub specjalnych
pojemnikach . Cysterny i pojemniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszcz.
4.2. Kruszywa należy przewozić w taki sposób , aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia i
zmieszania kruszyw różnych rodzajów i klas.
5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany
remont.
5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonają:
- kwalifikacji ubytków przeznaczonych do remontu,
- sprawdzenia prawidłowości oznakowania robót,
- Inspektor Nadzoru sprawdzi odpisy atestów i wyniki badań materiałów
przewidzianych do robót oraz stan przygotowanego sprzętu.
Po dokonaniu przeglądu Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy zezwala na
rozpoczęcie robót.
5.3. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót
Zabrania się wykonywania robót w czasie opadów ciągłych i przy mokrym podłożu.
5.4. Wymagania dotyczące wykonywanych robót
Powierzchnia wyremontowana powinna mieć wygląd jednorodny, bez miejsc
przebitumowanych (tzw tłustych plam) lub niedobitumowanych, grubą makroteksture o
jednolitym wyglądzie.
Spadek wyremontowanego miejsca powinien być zgodny ze spadkiem nawierzchni,
przy czym warstwa miejsca naprawionego powinna być wykonana do wysokości krawędzi
otaczającej nawierzchni.
Różnica wysokości powierzchni wyremontowanej warstwy, a sąsiadującymi
powierzchniami nawierzchni mierzona łatą 4 metrową nie powinna być większa od 4 mm dla
dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h.
Przed oddaniem do ruchu niekontrolowanego należy usunąć z nawierzchni
zanieczyszczenia po czyszczeniu naprawionej powierzchni oraz niezwiązanych ziarn
kruszywa po remoncie.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót:
- badania kruszyw – każdą partię lecz nie większą niż 1000 ton dla cech klasowych i
co
100 ton dla cech gatunkowych
- badanie lepiszcz – z każdej cysterny samochodowej i kolejowej w zakresie wymagań
atestu
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
- dokładność wyczyszczenia wybojów ze szczególnym zwróceniem uwagi na usuwania
słabo trzymających się części masy bitumicznej na krawędziach – na bieżąco,
- dokładne spryskanie podłoża i posmarowania ścinek bocznych wyboju – na bieżąco
- temperatura rozpryskiwanego lepiszcza – na bieżąco
- ilość rozkładanego kruszywa i lepiszcza – na bieżąco
- sprawność urządzeń i maszyn współpracujących – codziennie przed rozpoczęciem
robót
6.3. Wykonawca prowadzi następujące dokumenty
- dziennik budowy
- książkę obmiaru robót
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-

dziennik laboratoryjny

6.4. W przypadkach spornych dotyczących jakości materiałów Zamawiający ma prawo do
zlecenia dowolnej niezależnej jednostce badawczej wykonania badań sprawdzających i
w przypadku potwierdzenia zastrzeżeń kosztami tych badań obciążyć Wykonawcę.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiaru jest 1 tona wbudowanej mieszanki bitumicznej wykonanej z
grysów bazaltowych i emulsji kationowej .
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór robót będzie dokonany przez Zamawiającego po wykonaniu robót.
Polegać będzie na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych
robót. Kryteriami oceny jakości robót są wymagania podane w punkcje 5 niniejszej SST.
Odbiór robót ostateczny i pogwarancyjny będzie dokonywany na zasadach podanych w
Umowie.
W przypadku, gdy odbierający stwierdzi występowanie usterek, powinien ustalić termin
ich usunięcia i wyznaczyć ponowny termin odbioru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Szczegółowe zasady podano w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego, przeznaczonych do nawierzchni drogowych
z dnia 08-10-1984 r.
10.2. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94 Warunki techniczne. Warszawa
1994 r. IBDiM Zeszyt 47 Informacje, Instrukcje
10.3. GDDP – Ogólne Specyfikacje techniczne OSTD – 05-03-17 Remont cząstkowy
nawierzchni bitumicznych z września 1995 r.
10.4. GDDP – Ogólne Specyfikacje Techniczne D- 05-03-08/10 Nawierzchnia podwójna
lub pojedynczo utrwalana.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D – 05.03.17

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH MASĄ NA
GORĄCO I NA ZIMNO
1. WSTĘP

1.1.

Przedmiot STW

Przedmiotem niniejszej STW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z realizacją zadania: „Remontów cząstkowych dróg gminnych w
miejscowości Mogilno ”.
1.2.
Zakres stosowania STW
Specyfikacja techniczna ( STW ) stanowi Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STW

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

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na
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”.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż

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

grubość warstwy ścieralnej.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w STW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STW 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
STW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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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.
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”,
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”,
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco
2.3.1. Beton asfaltowy

Beton asfaltowy wytwarzany wg STW D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” powinien mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym
największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3
do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować
odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane oddzielnie o
dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech
remontowanej nawierzchni.
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno”
2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane)

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

Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na
zimno” wytwarzana jest z dwóch składników:
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu
ciągłym od 0 do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi)
dodatkami uszlachetniającymi,
- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami
albo z dodatkiem naturalnego kauczuku.
Mieszankę mineralno-emulsyjną należy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych,
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona
mieszanka o konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię w ciągu
kilku minut od momentu wytworzenia.
Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego
wymiaru największego ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć
warstwą do 2 cm). Do napraw można stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje
asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i
spełniają zawarte w niej wymagania.
2.5. Kruszywo

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

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

Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę
asfaltową o właściwościach odpowiadających wymaganiom STW D-05.03.15 „Naprawa
(przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.
2.8. Taśmy kauczukowo-asfaltowe

Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami
mineralno-asfaltowymi na gorąco należy stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy
samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o
przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od
1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.
Taśmy powinny charakteryzować się:
a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni,
b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2,
c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku  10 mm,
d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%,
e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%,
f) odpornością na starzenie się.
Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralnoasfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi ściankami naprawianej warstwy bitumicznej
istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej
warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy
szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy
szerokościach większych od 4 metrów.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STW D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania
ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie
działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do
powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów
(możliwie zbliżonych do prostokątów),
- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8
MPa,
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów
stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min
nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych
pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do
nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych,
- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami
zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
3.3. Skrapiarki

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

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

Do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych
w warstwie ścieralnej należy stosować sprzęt podany w STW D-05.03.15 „Naprawa (przez
uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.
3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno”

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne
rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek
(użycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek
należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.
3.7. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne
remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną
kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych)
pęknięć (szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej
3 cm) ale
także do wypełniania powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej.
Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów,
silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65
l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami
do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3
mm lub od 8 do 12 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją.
Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W
i
pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na
zmianę.
Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem
ślimakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do
oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STW D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco”

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami
podanymi w STW D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę
mineralno-asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie.
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4.3. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”

Mieszanki mineralno-asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane zgodnie z
STW D-05.03.06 „Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i
wbudowywanych „na zimno”.
4.4. Transport kruszywa

Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z STW D-05.03.08 ÷
05.03.10 „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.
4.5. Transport lepiszcza

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

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów
tych materiałów.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy
ustalić sposób naprawy, korzystając np. z tablicy 1.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi
nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez:
- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na
głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury
geometrycznej np. prostokąta,
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu,
żwiru, piasku i pyłu.
5.3. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni

Pojedyncze pęknięcie i otwarte spoiny robocze należy przygotować do wypełnienia i
wypełnić zgodnie z STW D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.
5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralnoasfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno”

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STW D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na
materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i
przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni
W czasie uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien
prowadzić badania zgodnie z STW D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i
poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”.
6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie
-

-

-

wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
skład wbudowywanych mieszanek:
- betonu asfaltowego, zgodnie z STW D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,
- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie z STW D-05.03.06 „Nawierzchnia z
mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”,
ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,
równość naprawianych fragmentów - każdy fragment
Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie
powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6
mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h,
pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być
zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być
wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę
wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie
składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie
poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o
1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STW D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej
powierzchni nawierzchni; zaś dla wypełnienia ubytków nawierzchni i podbudowy masą
bitumiczną jednostką obmiaru jest 1 Mg (jedna megagram - tona).
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

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

-

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega:
przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i
krawędzi, usunięcie wody),
ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową,
ew. przyklejenie taśm kauczukowo-asfaltowych,
ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie
spękań, usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań
gruntownikiem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STW D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem
spękań obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wywóz odpadów,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
Cena wykonania 1 Mg wypełnienia ubytków masą bitumiczną nawierzchni bądź
podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wywóz odpadów,
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy

1. PN-B11112:1996
2. PN-S96025:2000

Kruszywa
mineralne.
nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe i
asfaltowe. Wymagania

Kruszywa

łamane

do

lotniskowe.

Nawierzchnie

10.2. Inne dokumenty

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