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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

1.3. Zakres robót  

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. Zakres prac – przedmiar robót – wykaz robót do wykonania zawierający informacje o miejscu 

wystąpienia robót do wykonania (sołectwo, ulica) i podaniu ilości jednostek robót do wykonania adekwatnie do 

ich rodzaju takich jak: metr bieżący, powierzchnia, objętość, jednostka masy itp. wraz z podaniem 

poszczególnych wymiarów dla jednostek będących wynikiem iloczynu jak np.: powierzchnia czy objętość. 

Zakres prac – przedmiar robót jest przygotowany przez Kierownika budowy przy udziale Zamawiającego 

podczas objazdu dróg gminnych. Zakres prac – przedmiar robót zatwierdzony przez Zamawiającego stanowi 

integralną część protokołu przekazania terenu. 

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

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

1.4.6. Zakres prac – obmiar powykonawczy – wykaz wykonanych robót zawierający informacje o czasie ich 

wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia), miejscu ich wystąpienia (sołectwo, ulica) i podaniu ilości jednostek 

wykonanych robót adekwatnie do ich rodzaju takich jak: metr bieżący, powierzchnia, objętość, jednostka masy 

itp. wraz z podaniem poszczególnych wymiarów dla jednostek będących wynikiem iloczynu jak np.: 

powierzchnia czy objętość. Zakres prac – obmiar powykonawczy jest przygotowany przez Kierownika budowy 

przy udziale Zamawiającego podczas objazdu dróg gminnych. Zakres prac – obmiar powykonawczy stanowi 

integralną część protokołu częściowego odbioru robót. 

1.4.7. Protokół przekazania terenu budowy – protokół przygotowany w oparciu o zakres prac – przedmiar 

robót stanowiący dokument potwierdzający przejecie terenu budowy przez Wykonawcę wraz z zakresem robót 

do wykonania w miejscach i ilościach określonych zakresem prac – przedmiarem robót. 

1.4.8. Protokół odbioru częściowego robót – protokół przygotowany w oparciu o zakres prac – obmiar 

powykonawczy, potwierdzający faktyczne wykonanie robót, co do czasu i miejsca ich wykonania oraz ilości 

zgodnej z obmiarem powykonawczym. Protokół odbioru częściowego robót powinien zawierać wartość 

wykonanych robót oraz określać jakość ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z technologią wykonania. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami technicznymi, prawnymi i administracyjnymi, zakresem prac – przedmiarem robót. 



 4  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych dokumentów do chwili odbioru 

ostatecznego robót. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 

ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy  

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając  

w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  

w cenę umowną. 

1.5.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. w oparciu o dostarczone mu przez Zamawiającego lub właścicieli tych urządzeń informacje 

o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania remontu. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie prowadzonych prac 

remontowych, spowodowane jego działalnością. 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

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 umownej. 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 

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 

ZAMAWIAJACEGO POWINIEN ROZPOCZĄĆ ROBOTY UTRZYMANIOWE NIE PÓŹNIEJ NIŻ W 24 

GODZINY PO OTRZYMANIU TEGO POLECENIA !!! 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wszystkie stosowane do remontu materiały winny posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z Polską Normą 

(dla materiałów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy – deklarację lub certyfikat zgodności z Aprobatą 

Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie). 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.1.2. 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”, 
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-        mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 

-        przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji 

asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: 

-        mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 

-        mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 

-        przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją, 

rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 

2.2.1 Beton asfaltowy 

Beton asfaltowy 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. 

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 

2.3.1 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”. 

2.3.2. Konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne 

Do powierzchniowego uszczelnienia porowatych (rakowatych) warstw ścieralnych mogą być stosowane 

konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne, dostarczane przez producentów w szczelnych pojemnikach 

(10, 20 lub 30 kg). Można stosować tylko konfekcjonowane mieszanki mineralno-emulsyjne posiadające 

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

2.4. Kruszywo 

Do remontu cząstkowego należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 

[1]. 

2.5. 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]. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

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. 

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, 

- urządzenia do rozbiórki (kucia) nawierzchni bitumicznej. 
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3.3. Skrapiarki 

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w 

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

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

warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie 

lepiszczem naprawionego miejsca. 

3.4 Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 

Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, ciśnieniowe typu 

„Patchumatic” lub równoważne 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 układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego 

samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu 

remontu cząstkowego. 

3.5. 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. 

3.6. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

       układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

       skrapiarek, 

       walców stalowych gładkich , 

       samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

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. 

4.2. Transport mieszanek mineralno – asfaltowych „na gorąco” 

Przy naprawie niewielkich powierzchni należy transportować gorącą mieszankę mineralno – asfaltową w 

pojemnikach izolowanych cieplnie 

4.3 Transport mieszanek mineralno – asfaltowych „na zimno” 

Mieszanki mineralno – asfaltowe „na zimno” powinny być transportowane samochodami przystosowanymi do 

przewożenia mieszanek. 

4.4 Transport lepiszcza 

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

4.5 Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być przewożone środkami transportu zapewniającymi je przed nadmiernym zawilgoceniem 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczenie i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 

4.6 Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

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

należy wykonać bardzo starannie przez: 

-  pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 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 ziaren grysu, żwiru, piasku i 

pyłu itp. 

5.2. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na 

gorąco” lub „na zimno” 

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1), należy spryskać dno i boki 

naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m
2
 - przy stosowaniu 

do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” i „na gorąco”  

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

profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 

przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona 

na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 

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

miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością powyżej 50 km/h nie powinny być 

większe od 4 mm, natomiast poniżej 50 km/h, nie powinny być większe od 6 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. 

5.3. Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej techniką 

remontera ciśnieniowego 

Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną 

kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym 

powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. 

Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym 

(w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 

do 4 mm. 

W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 

mm lub od 4 do 6,3 mm). 

Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. 

5.4. Remont nawierzchni bitumicznej z zastosowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 

podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe dla dróg klasy L i D oraz place i parkingi 

od 15mm pod warstwę wiążącą i 12 mm pod warstwę ścieralną. 

  

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano  

w tablicy 1. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

materiałem uszczelniającym. 

  

Tablica 1. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

  

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, kg/m
2
 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
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1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.4.2. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, 

w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego 

  

Lp. 

  

Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, kg/m
2
 

1 Podbudowa asfaltowa   

2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

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

 

5.4.3. Warunki przystąpienia do robót 

 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5
o
 

C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10
0
 C dla wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie 

dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych 

oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.4.4. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50  130
o
 C, 

- dla asfaltu D 70  125
o
 C, 

- dla asfaltu D 100 120
o
 C, 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm. Złącza 

powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 

asfaltem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne i certyfikaty na materiały do 

wykonania robót i przedstawianie je do akceptacji Zamawiającemu. 

 

6.2 Badania w czasie robót 

W czasie wykonywania robót należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowania mieszanek, 

- skład i ilość wbudowywanych mieszanek, 

- różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującą powierzchnią. 

- pochylenie poprzeczne warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej 

nawierzchni, 

- zagęszczenie kruszywa. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wynik pozytywny. 

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 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 będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość użytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie zysk kalkulacyjny. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Ema-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. 

IBDiM, Warszawa, 1999. 

 


