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1. WSTĘP 

 Ilekroć w niniejszym opracowaniu będzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) to naleŜy przez to rozumieć 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Niniejsza specyfikacja opracowana została w oparciu o projekt budowlany. Na etapie realizacji zadania specyfikacja 
wymagać będzie uszczegółowienia. 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem: oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych na zadaniu pod nazwą: 

 

„POPRAWA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU DROGOWEGO POPRZEZ  REMONT ULIC: BOHATERÓ W GETTA I PARKOWEJ W  

GŁUSZYCY,  STANOWI ĄCYCH OBJAZD ALTERNATYWNY DLA DROGI    WOJEWÓDZKIEJ NR 381” 

1.2   Zakres stosowania ST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.1. 

1.3    Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
nawierzchni:  
• oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych i niebitumicznych (podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie) 

1.4    Określenia podstawowe 

• Emulsja asfaltowa  – emulsja , w której fazą zdyspergowaną jest asfalt (fazą moŜe być teŜ upłynniacz), a fazą 
ciekłą woda lub roztwór wodny,  

• Emulsja asfaltowa kationowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu  

• PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

• Emulsja asfaltowa modyfikowana – emulsja, w której asfalt jest modyfikowany polimerami albo emulsja 
modyfikowana jest lateksem kationowym.  

  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. oraz w ST dotyczącej podbudowy z  kruszyw łamanych  i nawierzchni 
bitumicznych  

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2. 

2.1. Lepiszcze 

a) Do połączeń między warstwowych zaleŜności od rodzaju mieszanki mineralno- asfaltowej naleŜy stosować drogową 
emulsję asfaltową. Zaleca się aby emulsje wykorzystywane do skropienia były wykonane przynajmniej na bazie tego 
samego lepiszcza co warstwa skrapiana bądź na bazie lepiszcza o  wyŜszej penetracji ( jeden poziom) w stosunku do  
lepiszcza w warstwie skrapianej.  
 
Materiałami zalecanymi  do skropienia  warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
Przeznaczenie                                        Rodzaj materiału / warstwa podłoŜa  
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Podbudowa 
asfaltowa na w-
wie niezwiązanej  

Podbudowa 
asfaltowa na w-
wie gruntu stab. 
mechanicznie   

Warstwa 
wiąŜąca na 
podbudowie 
asfaltowej  

Warstwa 
wiąŜąca lub 
ścieralna na 
warstwie 
sfrezowanej 

Warstwa 
ścieralna na 
warstwie 
wiąŜącej  

KR1-KR3      C60 B5- ZM 
(K3- 60) 

C60 B5- ZM 
(K3- 60) 

C60 B3- ZM 
(K1- 60) 

C60 B3- ZM 
(K1- 60) 

C60 B3- ZM 
(K1- 60) 

KR4-KR6  C60 B5- ZM 
(K3- 60) 

C60 B5- ZM 
(K3- 60) 

C60 BP 3- ZM 
(K1- 60MP) 

C60 BP 3- ZM 
(K1- 60MP) 

C60 BP3- ZM 
(K1- 60MP) 

 
 

C60B3 ZM C60B5 ZM (penetracja <100) Wymagania 
Techniczne 

Metody badań 
wg normy 

Jedn 
klasa Zakres 

wartości 
klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu  PN-EN 13075-
1 

g/100g 3 50-100 5 120-180 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58-62a) 5 58-62a) 
Czas wypływu dla Ø 
2mm w 40 º c 

PN-EN 12846 s 3 15-45 3 15-45 

Pozostałość na sicie 
0,5 mm 

PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2 

Trwałość po 7 
dniach magazy-
nowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 

Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 
PN-EN 13614 
i  

1 TBR 1 TBR Adhezja c) 

WT-3 zał. 2 

% pokrycie 
powierzchni 

2 ≥75 2 ≥75 
pH emulsji  PN-EN 12850  - NPD(0) - ≥3,5d) 
Wymadania dot. lepiszczy odzyskanych z KEA przez odparowanie wg PN-EN 13074 
Penetracja w  
25 º c 

PN-EN 1426 0,1 mm 3 ≤100e) 3 ≤100e) 

Temperatura 
mięknienia asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN  1427 C 5 >39 5 >39 

Nawrót spręŜysty 
asfaltu odzyskanego 
dla asfaltów 
modyfikowanych  

PN-EN 13998 %  0 NPD  0 NPD 

a) emulsję moŜna rozcieńczać  z wodą do asfaltu nie niŜszego niŜ 40%(m/m)  
b) nie dot. emulsji rozcieńczanych woda na budowie 
c) oznaczenie wymagane gdy emulsja bezpośrednio styka się z kruszywem 
d) dot. emulsji przeznaczonej do związania w-wy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne  
e) do skropień podbudów niezwiązanych tj. z kruszywa stab. mechanicznie, tłucznia – dopuszcza się stosowanie 

asfaltu o penetracji 160/200 
TBR- „do zadeklarowania”  

 
C60BP 3 ZM C60B 5 ZM (penetracja >220) Wymagania 

Techniczne 
Metody badań 
wg normy 

Jedn 
klasa Zakres 

wartości 
klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu  PN-EN 13075-
1 

g/100g 3 50-100 5 120-180 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58-62a) 5 58-62a) 
Czas wypływu dla Ø 
2mm w 40 º c 

PN-EN 12846 s 3 15-45 3 15-45 

Pozostałość na sicie 
0,5 mm 

PN-EN 1429 %(m/m) 3 <0,2 3 <0,2 

Trwałość po 7 
dniach magazy-
nowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 
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Sedymentacja PN-EN 12847 %(m/m) 1 TBR 1 TBR 
PN-EN 13614 
i  

1 TBR 1 TBR Adhezja c) 

WT-3 zał. 2 

% pokrycie 
powierzchni 

2 ≥75 2 ≥75 
pH emulsji  PN-EN 12850  - NPD(0) - ≥3,5d) 
Wymadania dot. lepiszczy odzyskanych z KEA przez odparowanie wg PN-EN 13074 
Penetracja w  
25 º c 

PN-EN 1426 0,1 mm 3 ≤100e) 3 ≤100e) 

Temperatura 
mięknienia asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN  1427 C 4 >43 6 >35 

Nawrót spręŜysty 
asfaltu odzyskanego 
dla asfaltów 
modyfikowanych  

PN-EN 13998 % 4 ≥50  0 NPD 

 
 

Emulsje powinny posiadać aprobaty techniczne wydane w oparciu o WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
Warunki  przechowywania  emulsji nie   mogą  powodować  utraty  cech   lepiszcza  i  obniŜenia   jego   wartości. 
NaleŜy je  przechowywać   w  zbiornikach  stalowych   wyposaŜonych  w  urządzenia   grzewcze  i   
zabezpieczonych  przed   dostępem   wody  i   zanieczyszczeniem. 
Lepiszcze stosowane do emulsji powinno spełniać wymagania PN-EN 12591:2004.  
Uwaga nie naleŜy stosować jednocześnie wymagań wg aprobaty technicznej  i PN-EN 13808.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

3.2. Sprzęt  

Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
−−−− szczotek mechanicznych,  
−−−− spręŜarek, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarki lepiszcza lub remontera z lancą. Skrapiarka powinna 

być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 
parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki (3-6 km/h), 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją +/- 10% od ilości załoŜonej. 
Skrapiarka winna być z termicznie izolowanymi zbiornikami. UŜycie skrapiarki o grawitacyjnym podawaniu lepiszcza 
jest zabronione. Skrapiarka winna zapewnić jednolitość spryskiwania na całej szerokości skrapianej warstwy przy 
wydajności od 0,4 do 2,0 kg/m2. Skrapiarka winna być wyposaŜona w system grzewczy, mierniki temperatury, oraz 
skalibrowane układy pozwalające na prawidłowe dozowanie lepiszcza. 
  
  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

4.2. Transport lepiszcza  

Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem lepiszcza i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 
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przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie 
większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umoŜliwiające przepływ emulsji. 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-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa – oczyszczenie  

PodłoŜe powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.), zwłaszcza gdy w-wa wiąŜaca oddana jest wcześniej do 
ruchu.  Resztki wody naleŜy usunąć spręŜonym powietrzem. W przypadku powstania plam olejowych – naleŜy 
spróbować zebrać część oleju przez posypanie b. drobnym piaskiem tak aby olej został wchłonięty . W przypadku 
penetracji oleju w głąb w-wy bitumicznej naleŜy usunąć uszkodzony fragment i uzupełnić nową mieszanką. Stare łaty z 
asfaltu lanego naleŜy usunąć i wypełnić nową mieszanką.  
 

5.3. Skropienie podłoŜa  

Przed rozłoŜeniem mieszanki , podłoŜe naleŜy skropić kationową emulsją asfaltową  w ilości ustalonej poniŜej: 
 

  
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy 
 z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego,   kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 
2 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 
 Połączenie nowych warstw 

4 

5 

Podbudowa asfaltowa 
od 0,3 do 0,5 

6 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
 

Skrapianie  lepiszczem  naleŜy wykonać przy uŜyciu  skrapiarek, a  w   miejscach    trudnodostępnych  ręcznie (za 
pomocą  węŜa z dyszą   rozpryskową) . 
Skropienie  powinno   być   równomierne,  a  ilość  lepiszcza  zgodna   z   załoŜoną  tolerancją (+/- 10 %).  

 W miejscach  przebitumowanych   nadmiar   lepiszcza  naleŜy   usunąć   przez  posypanie  ich   gorącym   piaskiem  
i zeszczotkowanie. 

 
Skropieniu   podlega podbudowa z kruszyw,  podbudowa asfaltowa i w-wa wiąŜąca.   

Przed   ułoŜeniem   warstwy  bitumicznej  Wykonawca  powinien   zabezpieczyć   skropioną   warstwę   
konstrukcyjną  przed   uszkodzeniem    dopuszczając   na  niej   tylko   niezbędny   ruch   budowlany.  
 W   razie   stwierdzenia  uszkodzeń  powierzchni   Wykonawca   zobowiązany   jest   je   naprawić 
 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji  

JednakŜe wyraźnym znakiem zakończenia rozpadu jest zmiana barwy z brązowej i ciemnobrązowej na czarną na 
całej powierzchni skropionej. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem, taśmą bitumiczną 
, klejem  bitumicznym lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i stanu 
warstwy przewidzianej do skropienia. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.  Badania lepiszczy do skropienia w-w konstrukcyjnych  

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na aprobacie technicznej producenta z tym, Ŝe Wykonawca powinien 
kontrolować dla kaŜdej dostawy właściwości lepiszczy. 
Na budowie InŜynier  zadecyduje o  konieczności i  rodzaju badań emulsji w oparciu o WT-3 .  
Zaleca się przeprowadzenie badań rozpadu.  

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady  przedmiaru i obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostką przedmiarową i obmiarową jest 1m2 oczyszczonej i skropionej powierzchni – tylko w przypadku gdy 

roboty te  będą stanowiły odrębną cenę.   
W przypadku realizacji kontraktu ryczałtowego nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót – pkt 7 nie 
obowiązuje. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg punktu 6 i dokumentów normowych dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności i rozliczenia podano w ST-D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania określonego w przedmiotowej 
specyfikacji w tym czynności ujęte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz określonych wymogach formalno-prawnych. 
 
Oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych zostało ujęte w zakresie robót wykonania warstwy wiąŜącej i 
ścieralnej oraz  podbudowy asfaltowej. 
W przypadku robót związanych z ułoŜeniem asfaltu lanego (przy przebudowie torowiska) cena oczyszczenia i 
skropienia stanowi odrębną pozycję rozliczeniową 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
  PN-EN 13043:2004   Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
  PN-EN 536:2002 Maszyny Drogowe. Wytwórnie mieszanek mineralno- asfaltowych . Wymagania 

bezpieczenstwa 
 
Uwaga  

Wszelkie wątpliwości dotyczące zastosowania właściwych wymagań normowych naleŜy omówić z InŜynierem. 

Inne dokumenty 

� Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych WT-3 (2009)  
� 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 z 1999 r., poz. 430). 
Przy opracowaniu ST wykorzystano: 
� K. BłaŜejowski, S.Styk . Technologia warstw asfaltowych wyd.2004 WKŁ Warszawa       

 


