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WYMAGANIA OGÓLNE
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DM.00.00.00
1.

WYMAGANIA OGÓLNE

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru Robót w ramach zadania: Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego
przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wszystkimi Specyfikacjami
Technicznymi. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.2. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
połączenia.
1.4.3. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót.
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera /
Inspektora Nadzoru.
1.4.5. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4.6. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
1.4.7. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
1.4.8. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
1.4.9. 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.
1.4.10. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania. Dla remontów cząstkowych istniejące w-wy konstrukcyjne.
1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.
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1.4.12. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru, jak również
za zachowanie bezpieczeństwa wszelkich czynności na terenie budowy, odpowiedzialność
za metody użyte przy budowie, oraz ich zgodność z zapisami ST.
1.6. Przekazanie Terenu Robót
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
Teren Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, Dokumentację Projektową.
1.7. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, placów składowych oraz
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych robót.
Lokalizacja zaplecza na terenie targowiska zostanie wskazana przez Zamawiającego.
1.8. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na Dokumentację Projektową:
1. Dokumentacja Projektowa,
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych,
3. Przedmiary robót.
1.9. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć
wszystkie wynikające z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczególnych
pozycji kosztorysowych.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera / Inspektora Nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
i wpłynie to na niezadowalającą jakość, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane i ponownie poprawnie wykonane na koszt Wykonawcy.
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1.10. Zabezpieczenie Terenu Robót
Kierownik robót jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pełną odpowiedzialność za
wszystkie zdarzenia, które wystąpiły na terenie przejętego terenu robót, w wyniku braku
działań lub zaniedbań utrzymaniowych Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał i utrzymywał tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: zapory, ogrodzenia, poręcze, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
środki niezbędne do ochrony robót oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom terenu
targowiska poruszającym się pieszo jak i pojazdami. Wykonawca zapewni stałe warunki
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze
względów bezpieczeństwa.
Pojazdy Wykonawcy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu
materiałów) przed opuszczeniem placu robót będą kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez
mycie opon) w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg wewnętrznych i
publicznych. Koszt kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest wliczony w Cenę Kontraktową.
1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać w czasie prowadzenia robót
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie prowadzenia robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Robót bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Robót oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających ze skażenia, nadmiernego hałasu i wibracji będących skutkiem pracy
sprzętu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie robót 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.
1.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do
wykonywania robót.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inżyniera /
Inspektora Nadzoru, użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek
zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca.
1.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej i prywatnej na terenie targowiska. Jeżeli w związku z niewłaściwym
prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej
własności był nie gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych znajdujących się w terenie objętym
Robotami. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie, zabezpieczenie i naprawę tych
instalacji (w przypadku uszkodzenia w trakcie robót) zgodnie z wymaganiami użytkowników
oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas trwania robót. Wykonawca
powiadomi gestorów urządzeń obcych o fakcie rozpoczęcia robót związanych z ich naprawą
w przypadku uszkodzenia oraz zapewni i pokryje koszty nadzoru właścicielskiego.
Teren robót przylega do terenów z zabudową usługową, Wykonawca będzie realizować
Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników targowiska.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy usługowej w sąsiedztwie robót,
spowodowane jego działalnością.
Zamawiający będzie oczekiwał przed odbiorem końcowym potwierdzenia uregulowania
ewentualnych roszczeń pochodzących od użytkowników terenu targowiska. Wykonawca
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane technologią
prowadzonych robót i ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do usunięcia na własny
koszt spowodowanych uszkodzeń.
Przyjmuje się, że w Cenie Kontraktowej zostaną ujęte wszelkie odszkodowania, których
zapłata wynika z prowadzenia robót.
1.15. 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 lub
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment robót i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót
w ten sposób uszkodzonych, również innych dróg publicznych uszkodzonych przez transport
ponadnormatywny Wykonawcy.

1.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, między innymi Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.17. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby wykonany zakres robót był w zadowalającym stanie,
gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych w ST, przez cały czas, do
momentu odbioru ostatecznego.
Wszystkie ciągi ruchu drogowego objęte obszarem robót, a eksploatowane komunikacyjnie w
trakcie robót, zgodnie z etapami realizacji wynikającymi z uwarunkowań kontraktowych,
będą podlegały naprawie w przypadku dokonania zniszczeń przez Wykonawcę w czasie
trwania robót (likwidacja ubytków w nawierzchni, likwidacja nierówności, czyszczenie
jezdni, itp.). Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w czasie robót przejezdności
wszystkich ciągów ruchu drogowego na terenie targowiska.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem, ochroną i utrzymaniem robót
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie
Kontraktowej.
Odtworzenie robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania robót,
obciąży Wykonawcę.
1.18. 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 Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 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 / Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej
dostarczonej przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
1.19. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty,
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
2.

MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów i wyrobów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi /
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Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania i zamawiania wyrobów lub wydobywania materiałów oraz niezbędne
świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty bądź deklaracje zgodności oraz próbki tych
materiałów i wyrobów.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały / wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
/ wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.
2.2. Stosowanie wyrobów budowlanych
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania, do stosowania dopuszcza się wyłącznie:
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń.
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski,
• w zgodzie z istniejącą Polską Normą, a producent załączył deklarację zgodności z
ta normą,
• w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w
zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a producent dołączył deklarację zgodności
z tą aprobatą,
• posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo
aprobata techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą;
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne
oświadczenie o zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały pochodzące z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.
1. Materiały sklasyfikowane jako nie nadające się do ponownego wbudowania i stanowiące
gruz, pozostają własnością Wykonawcy oraz podlegają właściwemu zagospodarowaniu,
przez unieszkodliwienie lub składowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zmianami) i rozliczone na
podstawie dokumentu potwierdzającego przekazanie materiałów do unieszkodliwienia
lub składowania.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką, zagospodarowaniem i/lub
unieszkodliwieniem w/w materiałów Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
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2.4. Materiały / wyroby nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Robót i złożone w miejscu, które zorganizuje staraniem własnym Wykonawca. Jeśli Inżynier /
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Wykonawcę i przedstawiony Inżynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały /
wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów / wyrobów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały / wyroby do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera / Inspektora
Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Robót w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Robót w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera / Inspektora
Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów / wyrobów
Wytwórnie materiałów / wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera /
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Próbki materiałów / wyrobów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii pod względem
jakości.
W przypadku, gdy Inżynier / Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni
będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier / Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów / wyrobów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier / Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów / wyrobów przeznaczonych do
realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inżyniera / Inspektora Nadzoru pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i
badań w tych miejscach.
2.7. Akceptacja receptur
Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek mineralnoasfaltowych, Wykonawca przedstawi Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru receptury ich
wykonania do zatwierdzenia.
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 ST, w przypadku braku ustaleń w takim dokumencie sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inżyniera / Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera / Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera / Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostaną przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
Sprzęt i maszyny wykorzystywane do robót winny spełniać odpowiednie standardy
jakościowe i techniczne, wykluczające emisję do wód i ziemi niebezpiecznych
zanieczyszczeń, np.: substancji ropopochodnych (oleje, smary, paliwa).
4.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca zapewni utrzymanie w czasie prowadzonych robót, wszelkich
niezbędnych dróg dojazdowych na terenie robót.
Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg
istniejących, po których planuje transport materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera / Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wszystkie odległości wywozu z placu robót i dowozu na plac robót materiałów ustala i
kalkuluje w kosztach własnych Wykonawca.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inżyniera / Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych targowiska i drogach publicznych.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiającym, Dokumentacją Projektową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca będzie prowadził Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii i metod
wykonania robót, za które jest odpowiedzialny.
Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich zabezpieczenie wynikające przyjętych
rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie podlegają
odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej.
Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym
(zabezpieczenie) i nie przesunięcie punktów państwowej osnowy geodezyjnej (jeżeli
występują), które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów geodezyjnych powiadomić należy
odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia punktu państwowej osnowy geodezyjnej,
Wykonawca dokona jego odtworzenia lub zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej
klasie co punkt zniszczony.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier / Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność.
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. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie (biorąc pod uwagę specyfikę i zakres robót), że Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań
kontrolnych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
Inżynier / Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów
dostarczonych na teren robót, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier
/ Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.
6.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań kontrolnych.
Inżynier / Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu
próbek.
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Na zlecenie Inżyniera / Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania kontrolne tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań kontrolnych pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Sprzęt i pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania kontrolne i pomiary
Wszystkie badania kontrolne i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera / Inspektora
Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań kontrolnych, Wykonawca powiadomi Inżyniera
/ Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po
wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi
wynikami badań jak najszybciej, nie później
Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane
formularzach według dostarczonego przez
zaaprobowanych.

/ Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z
jednak niż w terminie określonym przez
Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru na
niego wzoru lub innych, przez niego

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier / Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiałów.
Inżynier / Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania sprawdzające wykonywane w
Laboratorium Drogowym wskazanym przez Zamawiającego, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań
sprawdzających jak i wyników badań kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier / Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub obowiązującą normą europejską (PN-EN)
 Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w p.1.
i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty w trakcie robót
6.7.1. Rejestr Obmiarów
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą
gromadzone w formie uzgodnionej z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera /
Inspektora Nadzoru.
6.7.3. Pozostałe dokumenty
Do dokumentów robót zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania Terenu Robót,
b) protokoły odbioru robót,
c) korespondencję na budowie.
6.7.4. Przechowywanie dokumentów
Dokumenty robót będą przechowywane na Terenie Robót w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne dla Inżyniera / Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera / Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 1 dzień przed tym
terminem.
Obmiar podlega akceptacji Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót
lub gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inżyniera / Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót należy przeprowadzać z częstotliwością nie rzadszą niż wymaganą
do dokonania płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie.
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Obmiar nie powinien obejmować dodatkowych robót nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjątkiem robót zaakceptowanych przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru na
piśmie. Zwiększona ilość robót w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez
pisemnego upoważnienia Inżyniera / Inspektora Nadzoru nie może stanowić podstawy do
roszczeń o dodatkową zapłatę.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
8.
ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi końcowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po rękojmi.
8.1. 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,
w przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie niezbędnych korekt i poprawek bez
hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier / Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inżynierowi / Inspektorowi
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 dnia
od daty zgłoszenia.
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek
mających znaczący wpływ na jakość wykonanych robót oraz późniejszą negatywną pracę w
okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie
wszelkich starań celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt.
W przypadku gdy Inżynier / Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie
mają istotnego wpływu na ogólną jakość wykonanych robót może dopuścić do Odbioru robót
pod warunkiem dokonania odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania.
8.2. Odbiór ostateczny robót, odbiór końcowy robót
Odbiór ostateczny / końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego / końcowego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę i zgłoszona na piśmie Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru.
Odbiór ostateczny / końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżynier / Inspektor Nadzoru zakończenia
robót.
Odbioru ostatecznego / końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inżynier / Inspektor Nadzoru 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.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne, komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Projektu.
2. Recepty i ustalenia technologiczne.
3. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.
4. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.
5. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu).
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3. Odbiór po rękojmi
Odbiór po rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór po rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
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 Szczegółowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych
ubytków i transportu na Teren Robót,
− wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić m.in. poniższe koszty około
inwestycyjne:
− koszty ustawienia, utrzymania i demontażu urządzeń zabezpieczających plac robót, zapór,
ogrodzenia itp.,
− koszty zapewnienia wymaganych gwarancji i ubezpieczeń,
− koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie
robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych w
Warunkach Kontraktu.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z późniejszymi zmianami.
2) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – O odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001 r.;
Dz. U. Nr 39 poz. 251 z 2007 r.; Dz. U. Nr 185 poz. 1243 z 2010 r.;
3) Ustawa z dnia 20.04.2004 r. – O zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116
poz. 1208 z 2004 r.
4) Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. Nr 30
poz. 163 z .
5) Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – O drogach publicznych – Dz. U. Nr 204 poz. 2086
z 2004 r.
6) Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627
z 2001 r.; Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r.
7) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. Nr 58 poz. 515
z 2003 r.
8) Ustawa z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne – Dz. U. Nr 239 poz. 2019 z 2005 r.
9) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. – O ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.;
Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z 2009 r.
10) Ustawa z dnia 03.02.1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. Nr 10
poz. 78 z 1995 r.; Dz. U. Nr 121 poz. 1266 z 2004 r.
11) Ustawa z dnia 23.07.2003 r. – O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz. U.
Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.
12) Ustawa z dnia 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. Nr 163, poz. 981
z 2011 r.
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13) Rozporządzenie MISWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygnałów
drogowych – Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.
14) Rozporządzenie MI z dnia 23.09.2003 r. – W sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem –
Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z 2003 r.
15) Rozporządzenie MŚ z dnia 24.07.2006 r. – W sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006 r.
16) Rozporządzenie MI z dnia 26.06.2002 r. – W sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.
17) Rozporządzenie MI z 08.11.2004 r. – W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz. U. Nr 249 poz. 2497
z 2004 r.
18) Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. – W sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących
w budownictwie – Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.
19) Rozporządzenie MI z 06.02.2003 r. – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.
20) Rozporządzenie MI z 23.06.2003 r. – W sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –
Dz. U. nr 120 poz.1126 z 2003 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.04.03.01
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
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D.04.00.00
D.04.03.01

1.

PODBUDOWY
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru Robót związanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych w ramach zadania: Remont nawierzchni na terenie targowiska
miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p.
1.1, związanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych należy
wykonać przed ułożeniem każdej następnej warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej, czyli:
− na warstwie wiążącej z AC,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałem stosowanym przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej ST powinny być
kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania PN-EN 13808 z Załącznikiem krajowym
NA.
Nie stosuje się emulsji asfaltowych wg Aprobaty Technicznej.
Do wykonania skropienia należy zastosować kationową emulsje asfaltowe C60 B3 ZM.
W przypadku skropienia warstw mineralno-asfaltowych zaleca się stosowanie dodatkowego
skropienia z użyciem mleczka wapiennego.
2.3. Połączenia międzywarstwowe
Zalecane ilości emulsji do skropienia podano w tabeli poniżej:
Układana warstwa asfaltowa

Podłoże pod warstwę asfaltową

Ilość pozostałego
lepiszcza [kg/m2]

Warstwa ścieralna z betonu
Stara nawierzchnia asfaltowa
0,3 ÷ 0,5
asfaltowego AC
Uwaga: w celu określenia ilości pozostałego lepiszcza asfaltowego, należy ilość emulsji asfaltowej podaną
w tabeli pomnożyć przez 0,6.
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Powyżej podane ilość są ilościami przybliżonymi, a dokładne zużycie lepiszczy powinno być
ustalone na odcinku próbnym w zależności od rodzaju warstwy, jej faktury i stanu
powierzchni oraz zaakceptowane przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne.
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia protokołów kalibracji skrapiarek w zakresie
równomierności skrapiania i wydatku asfaltu na m2 powierzchni wg PN-EN 12272-1.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej.
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych oraz przy urządzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 4.
4.2. Transport materiałów
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu
lub składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Warunki atmosferyczne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z prognozą pogody,
ponieważ oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha, bez zawilgoceń.
Skropienie należy wykonywać przy temperaturze powietrza minimum +5oC.
5.3. Oczyszczenie warstw nawierzchni
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i
kurzu, plam oleju przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna
być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.4. Odcinek próbny
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na odcinku próbnym przeprowadzi próbne
skropienie warstwy emulsją i preparatem zabezpieczającym emulsję na bazie mleczka
wapiennego, w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia
wymaganej ilości emulsji i ochronnego preparatu na m2 w zależności od rodzaju i stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.
Lokalizacja odcinka próbnego zostanie zaakceptowana przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
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Do wykonania odcinka próbnego, Wykonawca powinien zastosować takie same materiały
oraz sprzęt, jakie będą stosowane do wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych podczas
robót.
5.5. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarek, a w miejscach
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). Temperatury emulsji
powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie technicznej lub powinny być
zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny
dla umożliwienia penetracji emulsji w warstwę i odparowania z niej wody. W zależności od
rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 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 (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia emulsji (pozostałego asfaltu)
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić badania wydatku skropienia wg normy PN-EN
12272-1 p. 4, oraz udokumentowane w formie papierowej i załączone do dokumentów
odbiorowych. Forma dokumentacji z powyższych badań powinna być uzgodniona Inżynierem
/ Inspektorem Nadzoru.
Miejsce pobrania próbek powinno znajdować się co najmniej 30m od miejsca, w którym
rozpoczęto skropienie.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) skropienia i oczyszczenia.
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8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera / Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest jednostka obmiarowa wg p. 7.2 oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje:
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
z ewentualnym polewaniem wodą,
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
− odpylenie podłoża sprężonym powietrzem,
− odwóz zanieczyszczeń na wysypisko Wykonawcy, wraz z kosztem składowania i
utylizacji
− ręczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejscach niedostępnych dla urządzeń
mechanicznych,
− zakup i transport lepiszcza, napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej
temperatury,
− wykonanie odcinka próbnego ze sprawdzeniem wymaganej ilości skropienia oraz
ustawień skrapiarki,
− skropienie warstwy lepiszczem w ilości wynikającej z wyników uzyskanych na odcinku
próbnym,
− naprawa skropienia w wypadku jego uszkodzenia przez środki transportu lub inne
maszyny czy urządzenia,
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń,
− oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie,
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejszą ST,
zgodnie z dokumentacją projektową.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
2) PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i
poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa.
3) WT-2 2016-część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne, Załącznik do zarządzenia
Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.05.03.05A
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA ŚCIERALNA
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D.05.00.00
D.05.03.05A

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA ŚCIERALNA

1.
WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
w ramach zadania: Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy
ul. Pukowca 23 w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie:
− warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 6 cm,
w lokalizacjach zgodny z dokumentacją projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia - jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących
do przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.
1.4.2. Warstwa - jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału,
który może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych.
1.4.3. Warstwa ścieralna - jest to górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim
kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.4. Warstwa wiążąca - jest to warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a
podbudową.
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa - jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza
asfaltowego.
1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - jest to określenie mieszanki mineralnoasfaltowej ze względu na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 11 lub 22.
1.4.7. Beton asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.8. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.9. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa
część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.10. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.11. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
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1.4.12. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki
cząstkom zdyspergowanego asfaltu
1.4.13. Skład mieszanki (recepta) - jest to docelowy skład mieszanki mineralno-asfaltowej,
który może być podany jako skład wejściowy lub wyjściowy.
1.4.14. Wejściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiał)'
składowe, krzywą uziarnienia i procentową zawartość lepiszcza w stosunku do mieszanki
mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego składu
mieszanki).
1.4.15. Wyjściowy skład mieszanki - jest to skład mieszanki zawierający: materiały
składowe, uśrednione wyniki uziarnienia oraz zawartość lepiszcza rozpuszczalnego,
oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).
1.4.16. Dodatek - jest to materiał, który może być dodawany do mieszanki w małych
ilościach (np. włókna organiczne i nieorganiczne lub polimery celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialności lub koloru.
1.4.17. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu - jest to kruszywo, które składa się zkruszywa
grubego i drobnego, które może być uzyskiwane bez rozdzielania na kruszywo grube i drobne
lub przez połączenie kruszywa grubego i drobnego.
1.4.18. Minimalna zawartość asfaltu Bmin – jest to taka ilość asfaltu, która dodana do danej
optymalnej mieszanki kruszywa pozwala na osiągnięcie projektowych właściwości mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.19. Symbole i skróty dodatkowe
ACW beton asfaltowy do warstwy wiążącej
ACS beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PMB polimeroasfalt
MG
asfalt wielorodzajowy
D
górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa)
d
dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa)
C
kationowa emulsja asfaltowa
GRA
- granulat asfaltowy
1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, p. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować
materiały o odpowiednich właściwościach, zgodnych z powołanymi normami.
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2.3. Asfalt
Do warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S należy stosować asfalt
50/70, zgodnie z dokumentacją projektową. Wymagania podano w tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Właściwości

Jednostka

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
Penetracja w 25°C
0,1 mm
Temperatura mięknienia
°C
Temperatura zapłonu, nie mniej niż
°C

Metoda
badania

Rodzaj asfaltu
50/70

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 22592

50÷70
46÷54
230

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż

% m/m
PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),
nie więcej niż
% m/m
PN-EN 12607-1
Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż
%
PN-EN 1426
Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż
°C
PN-EN 1427
Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż
°C
PN-EN 1427
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż
°C
PN-EN 12593

10

Indeks penetracji

-

PN-EN 1259

11

Lepkość dynamiczna w 60°C

Pa∙s

PN-EN 12596

12

Lepkość kinematyczna w 135°C

mm2/s

PN-EN 12595

99
0,5
50
48
9
-8
Brak
wymagań
Brak
wymagań
Brak
wymagań

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczać w okresie krótkotrwałym, nie dłuższym niż 5 dni, poniższych wartości:
− asfaltu drogowego 50/70
180°C.
2.4. Kruszywo
Do betonu asfaltowego należy stosować kruszywo które powinno spełniać wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne, kruszywo o ciągłym
uziarnieniu i wypełniacz.
Wymagania właściwości kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono poniżej w tablicach 2, 3, 4 niniejszej ST.
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego
Właściwości kruszywa

Wymagania

Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie niższa niż:
Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie większe niż według
kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie wyższa
niż:
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN
933-4, kategoria nie wyższa niż

GC90/20
G25/15
G20/15
ƒ2
FI20
lub SI20
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Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i
łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5,
kategoria nie niższa niż:
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5,
kategoria nie niższa niż
Odporność na polerowanie kruszywa (badana na normowej
frakcji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według
PN-EN 1097-8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3
Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, w 1% NaCl,
wartość nie wyższa niż, %:
„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3,
wymagana kategoria:
Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według
PN-EN 932-3
Grube zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1744-1, p.
14.2, kategoria nie wyższa niż:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN
1744-1 p. 19.1
Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN
1744-1 p. 19.2
Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego według
PN-EN 1744-1 p. 19.3, kategoria nie wyższa niż:
a)

C95/1

LA30

PSVDeklarowana, nie mniej niż 48 *
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
7
SBLA
deklarowany przez producenta
mLPC0,1
wymagana odporność
wymagana odporność
V3,5

Kruszywa grube, które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na polerowanie (PSV), mogą
być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), która obliczeniowo osiąga podaną wartość
wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą
z wagowego udziału każdego z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance
mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać
tylko kruszywa grube kategorii PSV44 i wyższej.

Tabela 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu
D ≤ 8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa

Wymagania

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według
kategorii:
Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie
wyższa niż:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według PNEN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 p.
14.2, kategoria nie wyższa niż:

GA85 lub GF85
GTC20
f16
MBF10
ECS30
deklarowana przez producenta
deklarowana przez producenta
mLPC0,1
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Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Właściwości kruszywa

Wymagania

Uziarnienie według PN-EN 933-10
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa
niż:
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa
niż:
Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana
kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 131791, wymagana kategoria:
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1,
kategoria nie niższa niż:
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według
PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż:
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:
„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria:

zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043
MBF10
1 % (m/m)
deklarowana przez producenta
V28/45
∆R&B8/25
WS10
CC70
Ka20
BNDeklarowana

2.5. Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować środek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN
12697-11, metoda A wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach określonych przez producenta.
2.6. Materiały do uszczelnienia połączeń technologicznych i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych) z tego
samego materiału wykonywanego w różnym czasie należy stosować elastyczne taśmy
bitumiczne i pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionych w tablicy 5a oraz spełniające
wymagania, w zależności od rodzaju materiału, wg tablic od 6 do 7.
Tablica 5a. Materiały do złączy podłużnych i porzecznych między fragmentami zagęszczonej
MMA rozkładanej metodą „gorące przy zimnym”
Rodzaj warstwy

Złącze podłużne
Rodzaj materiału

Złącze poprzeczne
Rodzaj materiału

Warstwa ścieralna

Elastyczne taśmy bitumiczne

Elastyczne taśmy bitumiczne
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Tablica 5b. Materiały do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami
wyposażenia drogi
Rodzaj warstwy

Rodzaj materiału

Warstwa ścieralna

Elastyczna taśma
bitumiczna lub
zalewa drogowa na
gorąco

Tablica 6. Wymagania wobec taśm bitumicznych
Dodatkowy opis
warunków badania

Właściwość

Metoda badawcza

Temperatura mięknienia
PiK

PN-EN 1427

≥90°C

Penetracja stożkiem

PN-EN 13880-2

20 do 50
1/10 mm

Odprężenie sprężyste
(odbojność)

PN-EN 13880-3

10 do 30%

DIN 52123

test odcinka taśmy o
długości 20 cm w
temperaturze 0°C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu

Bez pęknięcia

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13)

W temperaturze
-10°C

≥10%
≤1 N/mm2

SNV 671 920
(PN-EN 13880-13)

W temperaturze
-10°C

Należy podać wynik

Zginanie na zimno

Możliwość wydłużenia
oraz przyczepności
taśmy
Możliwość wydłużenia
oraz przyczepności
taśmy po starzeniu
termicznym

Wymaganie

Tablica 7. Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco
Właściwość
PN- EN 14188-1
tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8.

Metoda badawcza

Wymaganie

PN-EN 14188-1

N1

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.
2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy
stosować
kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe emulsje
modyfikowane polimerami według aktualnego Załącznika krajowego NA do PN-EN 13808.
Spośród rodzajów emulsji wymienionych w Załączniku krajowym NA [64a] do normy PNEN 13808, należy stosować emulsje oznaczone kodem ZM.
Właściwości i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz sposób ich składowania opisano w ST
D.04.03.01.
2.8.
Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
Mogą być stosowane dodatki stabilizujące lub modyfikujące. Pochodzenie, rodzaj i
właściwości dodatków powinny być deklarowane.
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Należy używać tylko materiałów składowych o ustalonej przydatności.
Ustalenie przydatności powinno wynikać co najmniej jednego z następujących dokumentów:
− Normy Europejskiej,
− europejskiej aprobaty technicznej,
− specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w
nawierzchniach asfaltowych.
Wykaz należy dostarczyć w celu udowodnienia przydatności. Wykaz może być oparty na
badaniach w połączeniu z dowodami w praktyce.
Zaleca się stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej środka obniżającego temperaturę
produkcji i układania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej może być stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PNEN 13108-4, załącznik B.
2.9. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek
wykonanych zgodnie z normą PN-EN 13108-20, załącznik C oraz normami powiązanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 8.
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 10, w zależności od kategorii ruchu
jak i zawartości asfaltu Bmin i temperatur zagęszczania próbek.
Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy ścieralnej dla ruchu KR 1
Przesiew, [% (m/m)]
AC 11 S

Właściwość

*)

Wymiar sita #, [mm]
od
do
16
100
11,2
90
100
8
60
90
5,6
48
75
4,0
42
60
2
35
50
0,125
8
20
0,063
5
11,0
Zawartość lepiszcza, minimum*)
Bmin 5,8
Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według równania:

=

2, 650

d

2.10. Właściwości mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do
warstwy ścieralnej
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 9.
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Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej
Zawartość wolnych
przestrzeni

Warunki zagęszczania
wg PN-EN 13108-20
C.1.3, ubijanie
2×75 uderzeń

Odporność na
deformacje trwałe a), c)

C.1.20, wałowanie,
P98-P100

Odporność na działanie
wody

C.1.1, ubijanie
2×35 uderzeń

Właściwość

Metoda i warunki badania

AC 11 S

PN-EN 12697-8, p. 4

Vmin 2,0
Vmax 4

PN-EN 12697-22, metoda B w
powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12, przechowywanie w
40°C z jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)

WTSAIR,0,15
PRDAIR 9,0
ITS90

a) grubość płyty AC 11 40 mm
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 w załączniku 1
c) Procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano w
WT-2 2014 w załączniku 2

3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz zostać
zatwierdzony przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
a) Wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralnoasfaltowych. Wytwórnia powinna zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich
składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej. Na wytwórni powinien funkcjonować certyfikowany system
zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. Wytwórnia powinna być
wyposażona w termometry (urządzenia pomiarowe) pozwalające na ciągłe
monitorowanie temperatury poszczególnych materiałów, na różnych etapach
przygotowywania materiałów, jak i na wyjściu z mieszalnika;
b) Układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy;
c) Skrapiarka;
d) Walce stalowe gładkie;
e) Walce ogumione ciężkie;
f) Lekka rozsypywarka kruszywa;
g) Szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące;
h) Samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami;
i) Sprzęt drobny.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.
4.
4.2. Transport materiałów
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o przewozie drogowym
towarów niebezpiecznych, wprowadzającej przepisy konwencji ADR, w cysternach
kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające
pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
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Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek
pneumatyczny.
Środek adhezyjny, w opakowaniu producenta, może być przewożony dowolnymi środkami
transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone
tak, aby nie uległo uszkodzeniu.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody.
Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie
wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi,
w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Nie dotyczy to przypadków użycia dodatków obniżających temperaturę produkcji
i wbudowania, lepiszczy zawierających takie środki lub specjalnych technologii produkcji i
wbudowywania w obniżonej temperaturze, tj. z użyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie
należy kierować się informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentów tych środków.
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do
zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające
szkodliwie na mieszankę. Zabrania się skrapiania skrzyń olejem napędowym lub innymi
środkami ropopochodnymi.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi / Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, wyniki badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera / Inspektora Nadzoru
do wykonania badań kontrolnych przez Zamawiającego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien określać:
− źródło wszystkich zastosowanych materiałów,
− proporcje wszystkich składników mieszanki mineralnej,
− punkty graniczne uziarnienia,
− wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia właściwości mieszanki i porównanie
ich z wymaganiami specyfikacji,
− wyniki badań dotyczących fizycznych właściwości kruszywa,
− temperaturę wytwarzania i układania mieszanki.
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować
następujące temperatury mieszanki w zależności stosowanego asfaltu:
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− 50/70: 135°C ± 5 °C.
Recepta powinna być zaprojektowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych przez
Inżyniera / Inspektora Nadzoru, do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych
próbek tych materiałów.
Jeżeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwórni lub od kilku
producentów, to należy zapewnić zgodność typu i wymiaru mieszanki oraz spełnienie
wymaganej dokumentacji projektowej.
Każda zmiana składników mieszanki w czasie trwania robót wymaga akceptacji Inżyniera /
Inspektora Nadzoru oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.
Podczas ustalania składu mieszanki Wykonawca powinien zadbać, aby projektowana recepta
laboratoryjna opierała się na prawidłowych i w pełni reprezentatywnych próbkach
materiałów, które będą stosowane do wykonania robót. Powinien także zapewnić, aby
mieszanka i jej poszczególne składniki spełniały wymagania dotyczące cech fizycznych i
wytrzymałościowych określonych w niniejszej specyfikacji.
Akceptacja recepty przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru może nastąpić na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę badań typu i sprawozdania z próby technologicznej. W
przypadku, kiedy Inżynier, w celu akceptacji recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,
zdecyduje się wykonać dodatkowo niezależne badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z
wymaganiami Inżyniera / Inspektora Nadzoru próbki wszystkich składników mieszanki.
Zaakceptowana recepta stanowi ważną podstawę produkcji.
5.3. Wytwarzanie MMA
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Inżynier dopuści do produkcji tylko otaczarki posiadające certyfikowany system
zakładowej kontroli produkcji zgodny z PN EN 13108-21.
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o
różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością
± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może
przekraczać wartości podanych w p. 2.2.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniższa
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po
wytworzeniu w wytwórni
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

od 140 do 180

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych, do
których jest dodawany dodatek w celu obniżenia temperatury jej wytwarzania i wbudowania
lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki środek.
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dodatki modyfikujące lub stabilizujące do mieszanki mineralno-asfaltowej mogą być
dodawane w postaci stałej lub ciekłej. System dozowania powinien zapewnić jednorodność
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dozowania dodatków i ich wymieszania w wytwarzanej mieszance. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na
skuteczność działania tych dodatków.
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
Produkcja powinna być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania
mieszanki w silosach; należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas
przechowywania – magazynowania mieszanki MMA powinien uwzględniać możliwości
wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki MMA i rodzaj izolacji), warunki
atmosferyczne oraz czas transportu na budowę.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50) pod warstwę ścieralną z
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
– ustabilizowane i nośne,
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego materiału (kruszywa),
– wyprofilowane, równe i bez kolein,
– suche,
– skropione emulsją asfaltową lub asfaltem zapewniającym powiązanie warstw.
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być
zapewniony odpływ wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć.
Podłoże pod warstwę ścieralną powinno spełniać wymagania określone w tablicy 11. Jeżeli
nierówności poprzeczne są większe aniżeli dopuszczalne, należy odpowiednio wyrównać
podłoże poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną
Element nawierzchni
Plac

Dopuszczalne wartości
odchyleń równości
podłużnej i poprzecznej pod
warstwę ścieralną [mm]
9

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy wiążącej) należy wyrównać
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według
norm lub aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat
technicznych lub podłoże należy wymienić.
Przygotowanie podłoża do skropienia emulsją należy wykonać zgodnie z ST D.04.03.01.
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5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do
przeprowadzenia w obecności Inżyniera / Inspektora Nadzoru próby technologicznej, która
ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym
celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym
produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej
w kilku otaczarkach próba powinna być przeprowadzona na każdej wytwórni.
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację
kruszywa.
Do próby technologicznej Wykonawca użyje takich materiałów, jakie będą stosowane do
wykonania właściwej mieszanki mineralno-asfaltowej.
W czasie wykonywania zarobu próbnego dozowania ilościowe poszczególnych materiałów
składowych mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z ilościami podanymi w
przedłożonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru
recepcie. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje się poprzez analizę sitową
kruszywa.
Do sprawdzenia składu granulometrycznego mieszanki mineralnej i zawartości asfaltu zaleca
się pobrać próbki z co najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkcji. Tolerancje
zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego,
powinny być zawarte w granicach podanych w punkcie 6.
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier / Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o
wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny
Zaakceptowanie przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru wyników badań próbek z próbnego
zarobu stanowi podstawę do wykonania przez Wykonawcę odcinka próbnego. Za zgodą
Inżyniera / Inspektora Nadzoru można połączyć wykonanie próby technologicznej z
wykonaniem odcinka próbnego. W takim przypadku zaleca się pobrać próbki mieszanki
mineralno-asfaltowej do badań zza rozściełacza, wg p. 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27.
W przypadku braku innych uzgodnień z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać odcinek
próbny co najmniej na trzy dni przed rozpoczęciem robót, w celu:
− sprawdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w kontrakcie grubości warstwy,
− określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego
zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jaki stosowany
będzie do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej
50 m i powinny być tak dobrane, aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości
wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej.
Grubość układanej warstwy powinna być zgodna z grubością podaną w dokumentacji
projektowej. Ilość próbek (rdzeni) pobrana z odcinka próbnego powinna być uzgodniona z
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Inżynierem i oceniona pod względem zgodności z wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Należy pobrać minimum w dwóch przekrojach poprzecznych po dwie próbki (rdzenie).
Dopuszcza się, aby za zgodą Inżyniera / Inspektora Nadzoru, odcinek próbny zlokalizowany
był w ciągu zasadniczych prac nawierzchniowych objętych danym kontraktem.
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera /
Inspektora Nadzoru technologii wbudowania oraz wyników z odcinka próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody
między warstwami. Można odstąpić od wykonania skropienia przy rozkładaniu dwóch
warstw asfaltowych w jednym cyklu technologicznym (tzw. połączenia gorące na gorące).
Warunki wykonania połączenia międzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropienia
zostały przedstawione w ST D.04.03.01.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej do układu warstw konstrukcyjnych
należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie
większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5xD).
Jeżeli warstwa nawierzchni według dokumentacji projektowej jest zbyt gruba, aby można
było ją rozłożyć i zagęścić w pojedynczej operacji, to warstwa ta może się składać z dwóch
warstw technologicznych, z których każda zostaje rozłożona i zagęszczona w odrębnej
operacji. Należy zapewnić pełne połączenie między tymi warstwami zgodnie z p. 5.7
niniejszej ST.
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7 niniejszej ST.
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2 niniejszej ST.
Prace związane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zaplanować, aby:
− umożliwiały układanie warstwy całą szerokością jezdni (jedną rozkładarką lub dwoma
rozkładarkami pracującymi obok siebie z odpowiednim przesunięciem), a w przypadku
przebudów i remontów o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadłowym)
szerokością pasa ruchu,
− dzienne działki robocze (tj. odcinki nawierzchni na których mieszanka mineralnoasfaltowa jest wbudowywana jednego dnia) powinny być możliwie jak najdłuższe min.
200 m,
− organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnić pracę rozkładarki bez zatrzymań.
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego, gdy na podłożu tworzy się
zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w
tablicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania
podłoża i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).
Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystąpieniem do robót oraz podczas ich wykonywania w okresach równomiernie
rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej działki roboczej. Nie dopuszcza się
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)
oraz opadów atmosferycznych.
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Podczas budowy nawierzchni należy dążyć do ułożenia wszystkich warstw przed sezonem
zimowym, aby zapewnić szczelność nawierzchni i jej odporność na działanie wody i mrozu.
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki
otoczenia.
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
Rodzaj robót

Minimalna temperatura powietrza [°C]

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

+ 5°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się
wbudowywanie ręczne.
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w miejscach,
gdzie praca układarki jest niemożliwa oraz w miejscach wskazanych przez Inżyniera /
Inspektora Nadzoru, w następujących przypadkach:
− układanie warstw o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości,
− w miejscach, gdzie praca układarki jest niemożliwa,
− w miejscach wskazanych przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i
rozściełanie mieszanki na ułożonej nawierzchni dopuszcza się jedynie w następujących
przypadkach:
− na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach,
− w miejscach wskazanych przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi o
charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniającej skuteczność zagęszczania,
potwierdzoną na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce
drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się
wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
5.9. Połączenia technologiczne
Połączenia technologiczne należy wykonywać jako złącza podłużne i poprzeczne. Połączenia
technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
5.9.1. Wykonanie złączy
5.9.1.1. Sposób wykonania złączy - wymagania ogólne
Złącza w warstwach nawierzchni powinny być wykonywane w linii prostej.
Złącza podłużnego nie można umiejscawiać w śladach kół ani w obszarze poziomego
oznakowania jezdni. Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych
należy przesuwać względem siebie co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw
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technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2 m w kierunku
podłużnym do osi jezdni.
Połączenie nawierzchni mostowej z nawierzchnią drogową powinno być wykonane w strefie
płyty przejściowej. Połączenie warstw ścieralnej i wiążącej powinno być przesunięte o co
najmniej 0,5 m. Krawędzie poprzeczne łączonych warstw wiążącej i ścieralnej nawierzchni
drogowej powinny być odcięte piłą.
Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny
być w jednym poziomie.
5.9.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania złącza podłużnego, gdy układanie
mieszanki odbywa się przez minimum dwie rozkładarki pracujące obok siebie z
przesunięciem. Wydajności wstępnego zagęszczania deską rozkładarek muszą być do siebie
dopasowane. Przyjęta technologia robót powinna zapewnić prawidłowe i szczelne połączenia
układanych pasów warstwy technologicznej. Warunek ten można zapewnić przez
zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi
pasami nie była większa niż długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarka
nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
Walce zagęszczające mieszankę za każdą rozkładarką powinny być o zbliżonych
parametrach. Zagęszczanie każdego z pasów należy rozpoczynać od zewnętrznej krawędzi
pasa i stopniowo zagęszczać pas w kierunku złącza.
Przy tej metodzie nie stosuje się dodatkowych materiałów do złączy.
5.9.1.3. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”
Wykonanie złączy metodą „gorące przy zimnym” stosuje się w przypadkach, gdy ze względu
na ruch, względnie z innych uzasadnionych powodów konieczne jest wykonywanie
nawierzchni w odstępach czasowych. Krawędź złącza w takim przypadku powinna być
wykonana w trakcie układania pierwszego pasa ruchu.
Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna
być skośna (pochylenie około 3:1 tj. pod kątem 70-80˚ w stosunku do warstwy niżej leżącej).
Skos wykonany „na gorąco”, powinien być uformowany podczas układania pierwszego pasa
ruchu, przy zastosowaniu rolki dociskowej lub noża talerzowego.
Jeżeli skos nie został uformowany „na gorąco”, należy uzyskać go przez frezowanie zimnego
pasa, z zachowaniem wymaganego kąta. Powierzchnia styku powinna być czysta i sucha.
Przed ułożeniem sąsiedniego pasa całą powierzchnię styku należy pokryć przylepną taśmą
bitumiczną lub pastą zgodnie z wymaganiami i w ilości podanej w punktach 5.9.1.5 i 5.9.1.6
niniejszej ST.
Drugi pas powinien być wykonywany z zakładem 2-3 cm licząc od górnej krawędzi złącza,
zachodzącym na pas wykonany wcześniej.
5.9.1.4. Zakończenie działki roboczej
Zakończenie działki roboczej należy wykonać w sposób i przy pomocy urządzeń
zapewniających uzyskanie nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej
kantówki lub frezarki). Zakończenie działki roboczej należy wykonać prostopadle do osi
drogi. Krawędź działki roboczej jest równocześnie krawędzią poprzeczną złącza.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 3 m w kierunku
podłużnym do osi jezdni.
5.9.1.5. Wymagania wobec wbudowania taśm bitumicznych
Minimalna wysokość taśmy wynosi 4 cm. Grubość taśmy powinna wynosić 10 mm.
Krawędź boczna złącza podłużnego powinna być uformowana za pomocą rolki dociskowej
lub poprzez obcięcie nożem talerzowym.
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Krawędź boczna złącza poprzecznego powinna być uformowana w taki sposób i za pomocą
urządzeń umożliwiających uzyskanie nieregularnej powierzchni.
Powierzchnie krawędzi do których klejona będzie taśma, powinny być czyste i suche. Przed
przyklejeniem taśmy w metodzie „gorące przy zimnym”, krawędzie „zimnej” warstwy na
całkowitej grubości, należy zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta taśmy.
Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na całej jego
wysokości oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg zaleceń producenta.
5.9.2. Wykonanie spoin
Spoiny należy wykonywać w wypadku połączeń warstwy z urządzeniami w nawierzchni lub
ją ograniczającymi.
Spoiny należy wykonywać z materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty) zgodnych z p. 2.7.
Grubość elastycznej taśmy uszczelniającej w spoinach w warstwie ścieralnej powinna
wynosić nie mniej niż 10 mm.
Pasta powinna być nanoszona mechanicznie z zapewnieniem równomiernego jej
rozprowadzenia na bocznej krawędzi w ilości 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubości 3 - 4 mm przy
gęstości około 1,0 g/cm3).
5.10. Krawędzie
W przypadku warstwy ścieralnej rozkładanej przy urządzeniach ograniczających
nawierzchnię, których górna powierzchnia ma być w jednym poziomie z powierzchnią tej
nawierzchni (np. ściek uliczny, korytka odwadniające) oraz gdy spadek jezdni jest w stronę
tych urządzeń, to powierzchnia warstwy ścieralnej powinna być wyższa o 0,5÷1,0 cm.
W przypadku warstw nawierzchni bez urządzeń ograniczających (np. krawężników)
krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, przy pomocy rolki
dociskowej mocowanej do walca lub elementu mocowanego do rozkładarki tzw „buta” („na
gorąco”). Jeżeli krawędzie nie zostały uformowane na gorąco krawędzi należy wyfrezować na
zimno.
Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić
krawędź położoną wyżej (niżej położona krawędź powinna zostać nieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekrój daszkowy) decyzję o
potrzebie i sposobie uszczelnienia krawędzi zewnętrznych podejmie Projektant w
uzgodnieniu z Inżynierem / Inspektorem Nadzoru.
Krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomych należy uszczelnić przez
pokrycie gorącym asfaltem w ilości:
− powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2,
− krawędzie zewnętrzne - 4 kg/m2.
Gorący asfalt może być nanoszony w kilku przejściach roboczych. Do uszczelniania krawędzi
zewnętrznych należy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami według PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EN 13924-2, albo inne
lepiszcza według norm lub aprobat technicznych. Uszczelnienie krawędzi zewnętrznej należy
wykonać gorącym lepiszczem.
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Lepiszcze powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy
zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna
pozostać nieuszczelniona.
Dopuszcza się jednoczesne uszczelnianie krawędzi kolejnych warstw, jeżeli warstwy były
ułożone jedna po drugiej, a krawędzie były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Jeżeli
krawędź położona wyżej jest uszczelniana warstwowo, to przylegającą powierzchnię
odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.
6.2.

Badania przed przystąpieniem do robót

6.2.1. Dokumenty i wyniki badań materiałów
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
W przypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie
wykazać ich przydatność do przewidywanego celu.
6.2.2. Badanie typu
Mieszanka MMA powinna spełniać wymagania określone w p. 2.9 Skład mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz p. 2.10 Właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej, niniejszej
ST.
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca
przedstawi do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi
w normie PN-EN 13108-20 załącznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku
zaistnienia podanych poniżej sytuacji wymagających powtórzenia badania typu, należy je
ponownie wykonać i przedstawić do akceptacji.
Badanie typu powinno zawierać:
a) informacje ogólne:
− nazwę i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
− datę wydania,
− nazwę wytwórni produkującej mieszankę mineralno – asfaltową,
− określenie typu mieszanki i kategorii, z którymi jest deklarowana zgodność,
− zestawienie metod przygotowania próbek oraz metod i warunków badania
poszczególnych właściwości,
b) informacje o składnikach:
− każdy wymiar kruszywa: źródło i rodzaj
− lepiszcze: typ i rodzaj,
− wypełniacz: źródło i rodzaj,
− dodatki: źródło i rodzaj,
− wszystkie składniki: wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 13
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Tablica 13. Rodzaj i liczba badań składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Składnik
Kruszywo
(PN-EN 13043)

Właściwość
Uziarnienie
Gęstość
Penetracja lub
Lepiszcze
temperatura
(PN-EN 12591, PN-EN
mięknienia
13924-2, PN-EN 14023)
Nawrót sprężysty*)
Uziarnienie
Wypełniacz
(PN-EN 13043)
Gęstość
Dodatki
Typ
*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023,

Metoda badania
PN-EN 933-1
PN-EN 1097-6

Liczba badań
1 na frakcję
1 na frakcję

PN-EN 1426 lub
PN-EN 1427

1

PN-EN 13398
PN-EN 933-10 [12]
PN-EN 1097-7 [18]

1
1
1

c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:
− skład mieszaki podany jako wejściowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjściowy skład (w wypadku walidacji produkcji),
− wyniki badań zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj i liczba badań mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwość
Zawartość lepiszcza (obowiązkowa)
Uziarnienie (obowiązkowa)
Zawartość wolnych przestrzeni łącznie z VFB
i VMA przy wyma-ganej zawartości wolnych
przestrzeni Vmax≤7% (obowiązkowa)
Wrażliwość na działanie wody (powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na deformacje trwałe (powiązana
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowego
zaprojektowanego do maksymalnego
obciążenia osi poniżej 130 kN
Sztywność (funkcjonalna)
Zmęczenie (funkcjonalna) do nawierzchni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na
czteropunktowym zginaniu
Odporność na paliwo (powiązana
funkcjonalnie)
Odporność na środki odladzające (powiązana
funkcjonalnie)

Metoda badania
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-39
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-8
Gęstość objętościowa wg PN-EN
12697-6, metoda B, w stanie
nasyconym powierzch-niowo
suchym.
Gęstość wg PN-EN 12697-5, metoda
A w wodzie

Liczba badań

PN-EN 12697-12

1

PN-EN 12697-22
mały aparat, metoda B w powietrzu,
przy wymaganej temperaturze

1

PN-EN 12697-26

1

PN-EN 12697-24 Załącznik D

1

PN-EN 12697-43

1

PN-EN 12697-41

1

1
1

1

Badanie typu należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 13108-20 przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno być powtórzone w
wypadku:
− upływu trzech lat,
− zmiany złoża kruszywa,
− zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),
− zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z
następujących właściwości: kształtu, udziału ziaren częściowo przekruszonych,
odporności na rozdrabnianie, odporności na ścieranie lub kanciastości kruszywa
drobnego,
− zmiany gęstości ziaren (średnia ważona) o więcej niż 0,05 Mg/m3,
− zmiany rodzaju lepiszcza,
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− zmiany typu mineralogicznego wypełniacza.
Dopuszcza się zastosowanie podejścia grupowego w zakresie badania typu. Oznacza to, że w
wypadku, gdy nastąpiła zmiana składu mieszanki mineralno- asfaltowej i istnieją uzasadnione
przesłanki, że dana właściwość nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej
wymaganej kategorii właściwości, to nie jest konieczne badanie tej właściwości w ramach
badania typu.
6.3. Badania w czasie robót
Badania dzielą się na:
– badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
– badania kontrolne (w ramach nadzoru Inżyniera / Inspektora Nadzoru):
– dodatkowe,
– arbitrażowe.
6.3.1. Badania Wykonawcy
Tablica 15. Zakres oraz częstość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki
Lp.

Właściwość

Częstość badań
Badania materiałów

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uziarnienie kruszywa
1 raz na 2000 ton dla każdej frakcji
Uziarnienie wypełniacza
1 raz na 200 ton
Właściwości asfaltu
1 raz na 300 ton
- Penetracja w 25°C i temperatura mięknienia wg PIK
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura składników
Nadzór ciągły
Temperatura mieszanki
Każdy samochód przy załadunku i w czasie
wbudowania
Zawartość asfaltu rozpuszczalnego w mieszance
mineralno-asfaltowej
Według zasad określonych w ZKP
Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
oraz PN-EN 13108-21
Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla
Badania po wykonaniu warstwy ścieralnej
Grubość warstwy, wskaźnik zagęszczenia warstwy,
2 próbki na 1 km jezdni
wolna przestrzeń w warstwie
Wytrzymałość na ścinanie połączeń między warstwami
2 próbki na 1 km jezdni
(wiążąca/ścieralna)

Ponadto zakres badań Wykonawcy, musi być zgodny z zakresem badań Zamawiającego
przedstawionych w p. 6.3.3 niniejszej ST.
6.3.1.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno–asfaltowej powinny być
wykonywane w ramach zakładowej kontroli produkcji, zgodnie z normą PN-EN 13108-21.
Zakres badań Wykonawcy w systemie zakładowej kontroli produkcji obejmuje:
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw
wypełniacza i dodatków),
– badanie składu i właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej powinno być zgodne z certyfikowanym systemem ZKP oraz zakresem częstości
badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki określonym w p. 6.3.2 niniejszej ST.
6.3.1.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
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Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie
usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier /
Inspektor Nadzoru może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy.
W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.5.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
– pomiar temperatury powietrza,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13),
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg p. 6.5.4),
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.3.2. Badania kontrolne Zamawiającego
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru, których celem jest
sprawdzenie czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również
wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie
przy nich obecny. Wykonawca może pobierać i pakować próbki do badań kontrolnych. Do
wysłania próbek i przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zamawiający
lub uznana przez niego placówka badawcza. Zamawiający decyduje o wyborze takiej
placówki.
Rodzaj i zakres badań kontrolnych Zamawiającego mieszanki mineralno-asfaltowej i
wykonanej warstwy jest następujący:
– badania materiałów wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltów, kruszyw,
wypełniacza i dodatków).
Mieszanka mineralno-asfaltowa a):
– uziarnienie,
– zawartość lepiszcza,
– temperatura mięknienia odzyskanego lepiszcza,
– gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej:
– pomiar temperatury powietrza podczas pobrania próby do badań,
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
– ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Wykonana warstwa:
– wskaźnik zagęszczenia
– grubość warstwy lub ilość zużytego materiału,
– równość podłużna i poprzeczna,
– spadki poprzeczne,
– zawartość wolnych przestrzeni,
– złącza technologiczne,
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–
–
–
–
a)

szerokość warstwy,
rzędne wysokościowe,
ukształtowanie osi w planie,
ocena wizualna warstwy.
w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.3.3. Badanie materiałów wsadowych
Właściwości materiałów wsadowych należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek w
miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej.
Do oceny jakości materiałów wsadowych mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodą nadzoru i
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli
produkcji.
6.3.4. Kruszywa i wypełniacz
Z kruszywa należy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie
może być mniejsza niż:
− wypełniacz
2 kg,
− kruszywa o uziarnieniu do 8 mm
5 kg,
− kruszywa o uziarnieniu powyżej 8 mm
15 kg.
Wypełniacz i kruszywa powinny spełniać wymagania podane w p. 2.4.
6.3.5. Lepiszcze
Z lepiszcza należy pobrać próbkę średnią składająca się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z
tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom. Ponadto należy zbadać kolejną próbkę,
jeżeli wygląd zewnętrzny (jednolitość, kolor, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Asfalty powinny spełniać wymagania podane w p. 2.3.
6.3.6. Materiały do uszczelniania połączeń
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych należy pobrać próbki średnie składające się z 3
próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę częściową należy poddać badaniom.
Ponadto należy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeżeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor,
połysk, zapach, zanieczyszczenia) może budzić obawy.
Materiały do uszczelniania połączeń powinny spełniać wymagania podane w p. 2.7.
6.4.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej.
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodą Inżyniera / Inspektora Nadzoru i
Zamawiającego mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej kontroli
produkcji.
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.
Właściwości materiałów budowlanych należy określać dla każdej warstwy technologicznej, a
metody badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi poniżej.
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6.4.1. Uziarnienie
Przy ocenie Zamawiającego stosuje się kryteria według Instrukcji DP-T 14 „Dokonywania
oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach”. Po
wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki
kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2. Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej
mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanych z
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek.
6.4.2. Zawartość lepiszcza
Przy ocenie Zamawiającego stosuje się kryteria według Instrukcji DP-T 14 „Dokonywania
oceny jakości robót drogowych realizowanych na drogach krajowych i autostradach”.
Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z próbki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej
pobranej próbki nie może odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem
dopuszczalnych odchyłek, ustalonych dla wartości średniej oraz pojedynczego wyniku.
6.4.3. Temperatura mięknienia lepiszcza
Dla asfaltów drogowych zgodnych z PN-EN 12591, temperatura mięknienia lepiszcza
odzyskanego, nie może być większa niż maksymalna wartość temperatury mięknienia, o
więcej niż dopuszczalny wzrost temperatury mięknienia po starzeniu metodą RTFOT podany
w normie (przykładowo dla MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).
Jeżeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura
mięknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie może przekroczyć temperatur mięknienia
TR&Bmix, podanej w badaniu typu o więcej niż 8°C.
6.4.4. Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralnoasfaltowej lub wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni nie może
wykroczyć poza projektowany zakres wymagań.
6.4.5. Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej
Temperatura powietrza powinna być mierzona przed i w czasie robót; nie powinna być
mniejsza niż podano w tablicy 19.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdującej się w zasobniku
rozściełacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo należy sprawdzać temperaturę mieszanki
za stołem rozściełacza w przypadku dłuższego postoju spowodowanego przerwą w dostawie
mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni. Jeżeli temperatura za stołem po zakończeniu
postoju będzie zbyt niska do uzyskania odpowiedniego zagęszczenia, to należy wykonać
zakończenie działki roboczej i rozpocząć proces układania jak dla nowej.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12697-13.
Sprawdzeniu podlega wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie rozładunku do
zasobnika rozściełacza oraz porównaniu z normalnym wyglądem z uwzględnieniem
uziarnienia, jednorodności mieszanki, prawidłowości pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.
6.5.

Wykonana warstwa

6.5.1. Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni
Zagęszczenie wykonanej warstwy wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością
wolnych przestrzeni nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 16.
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.
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Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6.
Tablica 16. Wymagany wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni w warstwie
ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC
Warstwa

Typ i wymiar mieszanki

Wskaźnik zagęszczenia [%]

Zawartość wolnych przestrzeni w
warstwie [%(v/v)]

Ścieralna

AC 11 S

≥ 98

2,0÷5,0

Wskaźnik zagęszczenia i zawartość wolnych przestrzeni należy badać dla każdej warstwy i na
każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka.
6.5.2. Grubość warstwy
Średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz średnia grubość dla całego
pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą w projekcie konstrukcji
nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów, grubości wykonanej
warstwy oznaczane według PN-EN 12697-36 mogą odbiegać od projektu o wartości podane
w tablicy 17.
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy [%]
Warunki oceny

Pakiet: Warstwa
ścieralna + wiążąca +
podbudowa asfaltowa
razem

Warstwa ścieralna

Dla wartości średniej grubości wbudowanej
warstwy z całego odcinka budowy

Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Nie dopuszcza się
zaniżenia grubości

Dla wartości pojedynczych wyników pomiarów
grubości wbudowanej warstwy

0÷10%,
ale nie więcej niż 1,0 cm

0÷5%

Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie ewentualnych
niedoborów niżej leżącej warstwy.
Należy sprawdzić zachowanie zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej
dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki (h ≥ 2,5×D).
6.5.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach
głównych łuków poziomych.
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%.
6.5.4. Równość podłużna i poprzeczna
a) Równość podłużna
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy D oraz placów i
parkingów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina np. z
wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej
jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek
jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm].
W miejscach niedostępnych dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni
należy wykonać w sposób ciągły z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości
podłużnej powinna wynosić 4 m.
Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy oznaczone pomiarem
ciągłym równoważnym użyciu łaty i klina np. z wykorzystaniem planografu, łaty i klina
określa tablica 18.
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Tablica 18. Maksymalne wartości odchyleń równości podłużnej dla warstwy ścieralnej
określone za pomocą pomiaru ciągłego, łaty i klina
Element nawierzchni
Plac

Maksymalne wartości
odchyleń równości podłużnej
warstwy [mm] dla warstwy
ścieralnej
6

b) Równość poprzeczna
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i
parkingów należy stosować metodę pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i
klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa
ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit)
pomiędzy teoretyczną łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym
warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu
(elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy
wyznaczać z krokiem co 1 m.
W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw
nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości
poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5
m.
Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej określa tablica 19.
Tablica 19. Maksymalne wartości odchyleń równości poprzecznej dla warstwy ścieralnej
Element nawierzchni
Plac

Maksymalne wartości
odchyleń równości
poprzecznej warstwy [mm] dla
warstwy ścieralnej
9

6.5.5. Złącza technologiczne
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy
powinny być w jednym poziomie.
6.5.6. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni powinna być zgodna z
dokumentacją projektową, z tolerancją w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szerokość
warstwy ścieralnej powinna być odpowiednio szersza, tak aby stanowiła odsadzkę dla
warstwy ścieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi szerokość należy mierzyć
w środku linii skosu.
6.5.7. Rzędne wysokościowe
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału
dopuszczalnych odchyleń.
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6.5.8. Ukształtowanie osi w planie
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji
projektowej o więcej niż ± 5 cm.
6.5.9. Ocena wizualna warstwy
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
6.6. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań
kontrolnych dodatkowych.
Inżynier / Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek
i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.7. Badania arbitrażowe
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione
wątpliwości ze strony Inżyniera / Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie
własnych badań).
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które
nie wykonywało badań kontrolnych.
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której
niekorzyść przemawia wynik badania.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
grubości zgodnej p. 1.3.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 5 i p. 6 niniejszej ST oraz stosownych
Polskich Norm i przepisów prawnych dały wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z dokumentacją projektową i ST podlegają rozbiórce i
ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obniżek ceny za
niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
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9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena ryczałtowa jednostek obmiarowych z pkt 7.2 obejmuje:
 oznakowanie robót
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie materiałów,
 dostarczenie i sprzętu,
 opracowanie recepty laboratoryjnej,
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
 wyprodukowanie lub zakup mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce
wbudowania,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
 wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych,
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót
przewidzianych e niniejszej specyfikacji.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1) PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
2) PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie
podstawowe i wzorcowanie
3) PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego. Metoda przesiewania
4) PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu
ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
5) PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
6) PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych
7) PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa
8) PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym
9) PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
10) PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabianie
11) PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości
12) PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza
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13) PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5:
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
14) PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:
15) PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igła
16) PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia –
Metoda Pierścień i Kula
17) PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej
18) PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metoda pozostałości na sicie
19) PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych
20) PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności
21) PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości
Fraassa
22) PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –
Część 1: Metoda destylacyjna
23) PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT
24) PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie
pod wpływem ciepła i powietrza – Część 3: Metoda RFT
25) PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej
metoda hydrostatyczna
26) PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej
przestrzeni
27) PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiazania pomiędzy
kruszywem i asfaltem
28) PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę
29) PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury
30) PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza
31) PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie
32) PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek
33) PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni
asfaltowych
34) PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym
35) PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
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36) PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych
37) PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu
38) PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie
39) PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z
wypełniaczem mineralnym
40) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
asfaltowy
41) PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie
typu
42) PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego
asfaltów modyfikowanych
43) PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów
44) PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metoda pomiaru ciągliwości
45) PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metoda testu wahadłowego
46) PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem
47) PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem
48) PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji
49) PN-EN 13808-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
50) PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów
modyfikowanych polimerami
51) PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na
gorąco
52) PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno
53) PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia –
Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
54) PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla
Clevelanda
10.2. Inne dokumenty
55) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralnoasfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Załącznik do
zarządzenia nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014.
56) WT-2 2014 Część I Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Załącznik do zarządzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014
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57) WT-2 2016, Część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Załącznik do zarządzenia
nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016.
58) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami)
59) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do
zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.
60) Instrukcja DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I – Roboty drogowe.
Załącznik do zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 30.03.2017.
61) Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych
wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności. GDDKiA, Politechnika
Gdańska, Gdańsk 2014
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.05.03.11
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH
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D.05.00.00
D.05.03.11

1.

NAWIERZCHNIE
FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru Robót związanych z wykonaniem frezowania nawierzchni bitumicznych, w ramach
zadania: Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w
Katowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1,
związanych z:
− frezowaniem nawierzchni bitumicznych, średniej grubości 6 cm,
w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją projektową.
Określenia podstawowe
1.4.1.
Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania warstw nawierzchni
asfaltowej na zimno na określoną głębokość.
1.4.2.
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami,
wytycznymi i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 1.4.
1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2.
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3.
3.2. Sprzęt do frezowania
Używany sprzęt powinien być ponadto zgodny z ofertą Wykonawcy i PZJ oraz uzyskać
akceptację Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Do frezowania istniejącej nawierzchni należy stosować frezarki drogowe umożliwiające
frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na określoną głębokość.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia i
zapewniać zachowanie wymaganych projektowanych rzędnych oraz równości i pochyleń
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu.
Frezarka powinna być wyposażona w przenośnik frezowanego materiału, podający go z
jezdni na samochody.
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Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym
w Kontrakcie, przy jak najmniejszych zakłóceniach w ruchu.
Wykonawca powinien używać tylko frezarek zaakceptowanych przez Inżyniera / Inspektora
Nadzoru. Do uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru Wykonawca
powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości
przeprowadzić demonstrację pracy frezarki na własny koszt.
Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu należy używać sprzętu mechanicznego (szczotki
mechaniczne z ewentualnym użyciem sprężonego powietrza).
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postoju i przy
minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z
dokumentacją projektową.
Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej warstwy
ścieralnej,
to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków podłużnych lub
innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze
względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
 należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
 przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych
krawędzi nie może przekraczać 40 mm,
 przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawężnika
(ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy głębokości
większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania,
 krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
Jakość robót kontroluje się jedynie na odcinku przewidzianym do częściowego frezowania
(na niepełną grubość). Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno
powinna obejmować pomiary określone w tablicy 1.

„Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach”

Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.
L.p.

Właściwość

Częstotliwość badań kontrolnych

1
2
3
4
5

Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne
Szerokość frezowania
Głębokość frezowania

Łatą długości 4 m co 20 metrów
Łatą długości 4 m co 20 metrów
Co 50 metrów
Co 50 metrów
Na bieżąco

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu wynoszą 6 mm.
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z określonym
w dokumentacji projektowej, z tolerancją 0,5% wartości bezwzględnej pochylenia.
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w dokumentacji projektowej
z dokładnością  50 mm.
Głębokość frezowania powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z
dokładnością  5 mm.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru dla frezowania nawierzchni bitumicznej o grubościach podanych w p. 1.3
niniejszej ST, metr kwadratowy (m2).
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płaci się za jednostkę obmiaru wg. p.7.2 powierzchni frezowania nawierzchni bitumicznej
zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót oraz na podstawie wyników pomiarów.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− frezowanie,
− transport sfrezowanego materiału,
− pomiary powierzchni po frezowaniu,
− inne roboty i czynności składające się na kompletne wykonanie zakresu robót
przewidzianych w niniejszej specyfikacji.
10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.05.03.17
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI
BITUMICZNYCH
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D.05.00.00
D.05.03.17

1.

NAWIERZCHNIE
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru Robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni w ramach
zadania: Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23
w Katowicach.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w
p. 1.1, związanych z wykonaniem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typów i rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi
i wypełnienie ubytków w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją Projektową i wytycznymi
Inwestora.
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - jest to konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw, służących
do przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od ruchu pojazdów.
1.4.2. 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.
1.4.3. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą
niż grubość warstwy ścieralnej.
1.4.4. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż
grubość warstwy ścieralnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”
p. 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
DM.00.00.00 „Wymagania Ogólne” p. 2. i D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa ścieralna”.
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.
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Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać:
− mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”.
2.3.

Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco

2.3.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego.
Warstwa ścieralna” 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.
2.3.2. Uszczelnienie połączeń technologicznych
Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralnoasfaltowymi na gorąco należy stosować taśmy bitumiczne o wymaganiach wg ST
D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna” p. 2.6.
Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej 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.
Do spoin między fragmentami zagęszczonej MMA i elementami wyposażenia drogi należy
stosować materiały o wymaganiach wg ST D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego. Warstwa ścieralna” p. 2.6.
2.3.3. Materiały do złączenia warstw konstrukcji
3.

SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 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.
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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
naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2).
3.4.

Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco”

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie
mieszanek mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi
wykluczone) i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć
lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.
4.

TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”
p. 4.
4.2. Transport materiałów
Wymagania dotyczące transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, lepiszcza, taśm
bitumicznych i zalew wg ST D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
ścieralna” p. 4.6. Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami
producentów tych materiałów.
5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” p. 5.
5.2. 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 ziarn grysu,
żwiru, piasku i pyłu.
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i
kurzu, plam oleju przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod
ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie
potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy
użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Wytwarzanie MMA
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco wg wymagań podanych w ST
D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna” p. 2.6.

„Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach”

5.4. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralnoasfaltowymi „na gorąco”.
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy
spryskać dno naprawianego miejsca kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2, a na
ścianki boczne naprawianego uszkodzenia przykleić samoprzylepne taśmy bitumiczne.
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. 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.
5.5. Warunki atmosferyczne
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zapoznać się z prognozą pogody,
ponieważ oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha, bez zawilgoceń.
Skropienie należy wykonywać przy temperaturze powietrza minimum +5oC.
5.6. Skropienie warstw nawierzchni
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją ręcznie (za pomocą węża z dyszą
rozpryskową). Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w
aprobacie technicznej lub powinny być zgodne z zaleceniami podanymi przez Producenta.
Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny
dla umożliwienia penetracji emulsji w warstwę i odparowania z niej wody. W zależności od
rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 do 24 godzin.
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.
6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 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 (np. informacje o wyrobie budowlanym, stwierdzenie o
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodności, deklarację właściwości użytkowych, aprobatę techniczną, ew. badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.),
− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania
robót, określone przez Inżyniera / Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi /
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
6.3.

Badania w czasie robót

6.3.1. 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,

„Remont nawierzchni na terenie targowiska miejskiego przy ul. Pukowca 23 w Katowicach”

− skład wbudowywanego betonu asfaltowego, zgodnie z ST D.05.03.05A
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna”,
− ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,
− równość naprawianych fragmentów
− pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być
zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, poziom warstwy wypełniającej ubytek
powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.
7.

OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy (m2) remontu cząstkowego nawierzchni.
8.

ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera / Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji
wg p. 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót 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,
9.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania
ogólne” p. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest jednostka obmiarowa wg p. 7.2 remontu cząstkowego wg dokonanego
obmiaru i odbioru.
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.
10.

DOKUMENTY ZWIĄZANE
1) ST D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
2) ST D.05.03.05A „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna”

