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L1. WSTP
l1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z remontem czstkowym nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych gminy Zdzieszowice.
?1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi opracowania technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
na drogach krajowych.
?1.3. Zakres robót objtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót
zwizanych z wykonaniem i odbiorem remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych,
wszystkich typów i rodzajów i obejmuj : napraw wybojów i obłamanych krawdzi,
uszczelnienie pojedynczych pkni i wypełnienie ubytków.
?1.4. Okrelenia podstawowe
1.4.1. Remont czstkowy nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na
bieco, zwizanych z usuwaniem uszkodze nawierzchni zagraajcych bezpieczestwu
ruchu, jak równie zabiegi obejmujce małe powierzchnie, hamujce proces powikszania
si powstałych uszkodze.
Pojcie „remont czstkowy nawierzchni” mieci si w ogólnym pojciu
„utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objte ogólniejszym pojciem „utrzymanie
dróg”.
Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1.
1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głboko nie
wiksz ni grubo warstwy cieralnej.
1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głboko wiksz ni
grubo warstwy cieralnej.

Deformacje spowodowane siłami
cinajcymi w nawierzchni

Objawy uszkodze

(X)

Remont czstkowy

(X)

(X)

(X)

(X)

Odnowa - przywrócenie cech uytkowych

X

X

X

Remont

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymania nawierzchni bitumicznych

(X)
(X)

(X)

X

(X)
(X)

X

X

(X)

X

X

(X)

X

X

X

(X)
X

X

X

(X)

X

X
X

X

(X)

X

X

(X)
X

X

X

Niekorzystna zdolno odbijania
X
X
wiatła
Wysoka emisja hałasu
X
X
X
X
Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zalenoci od objawów uszkodze
X - zaleno moliwa, (X) - zaleno opcjonalna

Pojedyncze spkania
Spkania siatkowe
Zmniejszona szorstko

Deformacje spowodowane
osiadaniem podłoa nawierzchni
Ubytki materiału (zaprawy, ziarn
kruszywa), porowato („rakowiny”)
Starcie si czci warstwy
cieralnej
Wyboje
Uszkodzenia spoin roboczych,
otwarte szczeliny

(X)
(X)

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

X

(X)

X
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1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka
drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym uziarnieniu z
modyfikowanym
asfaltem
upłynnionym
szybkoodparowujcym
rozpuszczalnikiem. Słuy do powierzchniowego uszczelniania porowatych
warstw cieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych
(10, 20 i 30 kg) pojemnikach.
1.4.5. Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.4.
l1.5. Ogólne wymagania dotyczce robót
Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
/2. MATERIAŁY
z 2.1. Ogólne wymagania dotyczce materiałów
Ogólne wymagania dotyczce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
?2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania czstkowych remontów nawierzchni
bitumicznych
Technologie usuwania uszkodze nawierzchni i materiały uyte do tego celu
powinny by dostosowane do rodzaju i wielkoci uszkodzenia, np. wg tablicy 1.
Głbokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz
uszkodzenia krawdzi jezdni (obłamania) naley naprawia:
z mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na
gorco”,
z przy uyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucaj pod cinieniem
mieszank grysu i emulsji asfaltowej bezporednio do naprawianego wyboju.
z
z 2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorco
2.3.1. Beton asfaltowy
Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” powinien mie uziarnienie dostosowane do głbokoci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z lunych czstek nawierzchni i zanieczyszcze obcych), przy czym
najwiksze ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny si mieci w przedziale od
1/3 do 1/4 głbokoci uszkodzenia do 80 mm. Przy głbszych uszkodzeniach naley
zastosowa odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane
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oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właciwociach fizyko-mechanicznych, dostosowanych
do cech remontowanej nawierzchni.
?
?2.5. Kruszywo
Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych naley stosowa grysy
odpowiadajce wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1].
?2.6. Lepiszcze
Do remontu czstkowego nawierzchni bitumicznych naley stosowa kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70
odpowiadajce wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie czstkowym
nawierzchni obcionych ruchem wikszym od redniego naley stosowa kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg
EmA-99 [3].
Mona stosowa tylko emulsje asfaltowe posiadajce aprobat techniczn, wydan
przez uprawnion jednostk.
/3. SPRZT
z3.1. Ogólne wymagania dotyczce sprztu
Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
l3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napraw
W zalenoci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza si moliwoci
korzystania ze sprztu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:
z przecinarki z diamentowymi tarczami tncymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub
podobnie działajce urzdzenia, do przycicia krawdzi uszkodzonych
warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym
miejscom geometrycznych kształtów (moliwie zblionych do prostoktów),
z sprarki o wydajnoci od 2 do 5 m3 powietrza na minut, przy cinieniu od 0,3
do
0,8 MPa,
z szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirujcymi dyskami z drutów
stalowych. rednica dysków wirujcych (z drutów stalowych) z prdkoci
3000 obr./min nie powinna by mniejsza od 200 mm. Szczotki słu do
czyszczenia naprawianych pkni oraz krawdzi przycitych warstw przed
dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych tam
kauczukowo-asfaltowych,
z walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami
zanieczyszcze) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych.
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z 3.3. Skrapiarki
z

W zalenoci od potrzeb naley zapewni uycie odpowiednich skrapiarek
do emulsji asfaltowej stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i
posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do wikszoci robót
remontowych mona stosowa skrapiarki małe z rcznie prowadzon lanc
spryskujc. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku
lepiszcza, aby ułatwi operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem
naprawianego miejsca w załoonej iloci (l/m2).
z

z 3.4. Sprzt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorco”
z

Przy typowym dla remontów czstkowych zakresie robót dopuszcza si
rczne rozkładanie mieszanek mineralno-bitumicznych przy uyciu łopat,
listwowych cigaczek (uycie grabi wykluczone) i listew profilowych. Do
zagszczenia rozłoonych mieszanek naley uy lekkich walców wibracyjnych
lub zagszczarek płytowych.
z

z 3.5. Specjalistyczny sprzt do naprawy powierzchniowych uszkodze
z

z

z

z

Do naprawy powierzchniowych uszkodze (w tym wybojów) mona uy
specjalne remontery, wprowadzajce pod cinieniem kruszywo jednoczenie z
modyfikowan kationow emulsj asfaltow w oczyszczone spronym
powietrzem uszkodzenia.
Urzdzenia te nadaj si do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych
(podłunych) pkni (szerszych od 2 cm) oraz głbokich ubytków i wybojów
(powyej 3 cm) ale take do wypełniania powierzchniowych uszkodze i
zanie powierzchni warstwy cieralnej. Remonter powinien by wyposaony w
wysokowydajn dmuchaw do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyej 50
kW napdzajcy pomp hydrauliczn o wydajnoci powyej 65 l/min przy
obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchaw? z trzema wirnikami
do usuwania zanieczyszcze i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 4 mm,
od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duej prdkoci przy ich wyrzucaniu z dyszy
razem z emulsj.
Zbiornik emulsji o pojemnoci 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600
W
i pomp emulsji o wydajnoci 42 l/min wystarcza do wbudowywania
2000 kg grysów na zmian.
Remonter powinien by wyposaony w układ dostarczania grysu
przenonikiem limakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a
take w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakoczeniu
remontu czstkowego.
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/ 4. TRANSPORT
z 4.1. Ogólne wymagania dotyczce transportu
z

Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.

z 4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorco”
z

z

Mieszank betonu asfaltowego naley transportowa zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”.
Przy naprawie niewielkich powierzchni, naley transportowa gorc
mieszank mineralno-asfaltow w pojemnikach izolowanych cieplnie.

z 4.3. Transport kruszywa
z

Kruszywo powinno by transportowane i składowane zgodnie z OST
D-05.03.08 ÷ 05.03.10 „Nawierzchnia powierzchniowo utrwalana”.

z 4.4. Transport lepiszcza
z

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

z 4.5. Transport innych materiałów
z

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

z 5.1. Ogólne zasady wykonania robót
z

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.

z 5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy
z

Po ustaleniu zakresu uszkodze i prawdopodobnych przyczyn ich powstania
naley ustali sposób naprawy, korzystajc np. z tablicy 1.
z
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych
krawdzi nawierzchni) do naprawy naley wykona bardzo starannie przez:
z pionowe obcicie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawdzi
uszkodzenia na głboko umoliwiajc wyrównanie jego dna, nadajc
uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokta,
z usunicie lunych okruchów nawierzchni,
z usunicie wody, doprowadzajc uszkodzone miejsce do stanu powietrznosuchego,
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z dokładne oczyszczenie dna i krawdzi uszkodzonego miejsca z lunych ziarn
grysu, wiru, piasku i pyłu.
z 5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawdzi nawierzchni mieszankami
mineralno-asfaltowymi „na gorco”
z

z

z

z

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg
punktu 5..2), naley spryska dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadow
kationow emulsj asfaltow w iloci 0,5 l/m2 przy zastosowaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych „na gorco” - zamiast spryskania bocznych cianek
naprawianego uszkodzenia alternatywnie mona przyklei samoprzylepne tamy
kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8).
Mieszank mineralno-asfaltow naley rozłoy przy pomocy łopat i
listwowych cigaczek oraz listew profilowych. W adnym wypadku nie naley
zrzuca mieszanki ze rodka transportu bezporednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastpnie je rozgarnia. Mieszanka powinna by jednakowo
spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułoona z pewnym
nadmiarem, by po jej zagszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z
powierzchni ssiadujcych czci nawierzchni. Rónice w poziomie
naprawionego miejsca i istniejcej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z
prdkoci powyej 60 km/h, nie powinny by wiksze od 4 mm. Rozłoon
mieszank naley zagci walcem lub zagszczark płytow.
Przy naprawie obłamanych krawdzi nawierzchni naley zapewni
odpowiedni opór boczny dla zagszczanej warstwy i dobre midzywarstwowe
zwizanie.
Jeeli wybój nastpił wokół pknicia poprzecznego lub podłunego, to po
jego naprawieniu naley niezwłocznie wyfrezowa nad pkniciem w wykonanej
łacie szczelin o szerokoci 12 mm i głbokoci 25 mm, a nastpnie wypełni j
zalew asfaltow, zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie)
podłunych i poprzecznych spka nawierzchni bitumicznych”.

z 5.3.1 Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy
cieralnej technik sprysku lepiszczem i posypania grysem
z

z
z

Technologia uzupełniania ubytków ziarn,
kruszyw i lepiszcza jest
analogiczna jak przy pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu, wg OST
D-05.03.09 „Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalana” i warunki
opisane w tej OST powinny by przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy dróg
o kategorii ruchu od KR3 do KR6.
W zalenoci od iloci miejsc z ubytkami i wielkoci ubytków naley
stosowa odpowiedni sprzt do ich naprawy.
Przy wikszych powierzchniach uszkodzonych naley stosowa remonter
wykonujcy przy jednym przejciu maszyny, sprysk lepiszczem (kationow
emulsj asfaltow), posypanie grysem granulowanym i wcinicie go w
lepiszcze.

D-05.03.17
z

z
z
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Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych naley zastosowa
specjalny remonter natryskujcy pod cinieniem jednoczenie kruszywo z
modyfikowan kationow emulsj asfaltow. Remonter ten umoliwia
oczyszczenie naprawianego miejsca spronym powietrzem, a nastpnie poprzez
t sam dysz natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej.
Nastpnie przy uyciu tej samej dyszy natryskuje si pod cinieniem naprawiane
miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsj W kocowej fazie naley
zastosowa natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm.
W zalenoci od tekstury naprawianej nawierzchni naley zastosowa
odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm).
Bezporednio po tak wyremontowanym miejscu moe odbywa si ruch
samochodowy.
/ 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT

z 6.1. Ogólne zasady kontroli jakoci robót
z

Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 6.

z 6.2. Badania przed przystpieniem do robót
z

Przed przystpieniem do robót Wykonawca powinien uzyska aprobaty
techniczne na materiały oraz wymagane wyniki bada materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi je Inynierowi do akceptacji.

z 6.3. Badania w czasie robót
z 6.3.1 Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych
z

W czasie wykonywania napraw uszkodze naley kontrolowa:
z przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek,
którymi bdzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca,
z skład wbudowywanych mieszanek:
z betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego”,
z mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zalenoci od uziarnienia
mieszanki mineralnej, co najmniej
jedno badanie na kade
rozpoczte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 do 1 mm,
na ka?de 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej
odpowiednio: na ka?de 50 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i
na ka?de 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm (uziarnienie i
ilo lepiszcza),
z ilo wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie,
z równo naprawianych fragmentów - kady fragment
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z Rónice midzy naprawion powierzchni a ssiadujcymi powierzchniami,
nie powinny by wiksze od 4 mm dla dróg o prdkoci ruchu powyej
60 km/h i od 6 mm dla dróg o prdkoci poniej 60 km/h,
z pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniajcej po zagszczeniu
powinien by zgodny ze spadkiem istniejcej nawierzchni, . Przy
zastosowaniu mieszanek asfaltowych na gorco, które s mniej podatne na
dogszczenie poziom warstwy wypełniajcej ubytek powinien by wyszy od
otaczajcej nawierzchni o 1 do 2 mm.
/ 7. OBMIAR ROBÓT
z 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
z

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.

z 7.2. Jednostka obmiarowa
z

Jednostk obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej,
uszczelnionej powierzchni nawierzchni.
/ 8. ODBIÓR ROBÓT

z 8.1. Ogólne zasady odbioru robót
z
z

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, SST
i wymaganiami Inyniera, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.

z 8.2. Odbiór robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu
z

Odbiorowi robót zanikajcych i ulegajcych zakryciu podlega:
z przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcicie krawdzi,
oczyszczenie dna i krawdzi, usunicie wody),
z ew. spryskanie dna i boków emulsj asfaltow,
z ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,
z ew. poszerzenie spka przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i
osuszenie spka, usunicie ladów i plam olejowych oraz zagruntowanie
cianek spka gruntownikiem.
/ 9. PODSTAWA PŁATNOCI

z 9.1. Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci
z

Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

