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SPEC YFIKACIE TECHMCZNE

D-05.03.08

NAWIERZCHNIA PODWOJNTE POWIERZCHNIOWO
UTRWALANA

1. wsTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotęm niniejszej specyfikacji techniczrej (ST) są wymagania doĘczące
wykonania i odbioru robót zvtiązanych z wykonawstwem podwójnego powierzchniowego
utrwalęnia nawierzchni przy przebudowie _ modernizacji drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w obrębie wsi Walichnowy _ długość odcinka 450m.

1.2. Zahes stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja technicana (ST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy ptzy z|ecaruu i realizacji robót na drogach.

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad, prowadzenia robót
związanych z wykonaniem podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na
drogach obcią7onych rucbem od lekkiego do cięzkiego.

1.4. określenia podstawowe

1.4.1. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
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Podwójne powierzchniowe utrwalęnie nawierzchni jest zabiegiem utrąrmaniowym
p olegaj ącym na kolej nym r ońo feniu:

warstwy lepiszcza,
warstwy kruszywa,
drugiej warstwy lepiszcza,
warstwy drobniejszego krusrywa.

|.4.2. P ozostałe określęnia
Pozostałe określenia podstawowe są

polskimi normami i z definicjami podanymi w
7.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące robót

ogólne w1,rnagania dotyczące robót
ogólne'' pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

2.1. ogólne wymagania dotyczące materiałów

ogó|ne wymagania dotyczące materiałów, ich poąyskiwania i składowania, podano
w ST D-M-00'00.00,,Wymagania ogólne'' pkt 2.

2.2. Kruszywa

2.2.1. W ymagania doĘ czące kruszyw

Do powierzchniowego ufrwalania naleĘ stosować grysy lub żwĘ kruszone o
wąskich frakcjach uziamienia, spełriające wymagania wg tablicy I i2, zgodne z normąPN-
B-11l12 [1]] przy jednoczesn}łn uwzględnieniu uściśleń zavtarĘchw niniejszych ST.

Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia na|eĘ stosować kruszywo łamane o
frakcjach: od 4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do l0 mm; od l0 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm
do 16 mm.

Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o w1miarach innych niz wyzej
podane pod warunkiem, ie zostaną zaakceptowane przez Inryniera.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa
pochodzącego ze skał wapiennych.

2.2.2. Składowanie krusryw

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach z|oka|izowanych jak
najbliżej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podłoze składowiska
powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczające1
ptzed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania i poboru. Każda frakcja
kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób umożliwiający ich
mieszanie się zarówno w czasie składowanią jak równiez ładowania i transportu.

zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt
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2.3.Lepiszcza

2.3.1. Wl,rnagania dla lePiszszY

Niniejsza ST uwzględnia jako |episzcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko
drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane
rodzĄu K1-65, K1-70, Kl.65MP, K1 -70MP.

Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju KI.70 za|eca się stosować do wykonywania
powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od
śręcłniego dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie może być
wykonywane równiez na drogach o ruchu cięzkim, |ecz przy użyciu kationowej emulsji
modyfikowanej, przł crym za|ecane jest stosowanie emulsji wfiarzanej przy uĄciu
asfaltu wcze Śniej modyfikowanego.

Dopuszcza się również stosowanie asfaltÓw fluksowanych lub polimeroasfaltów.
Inne Ęiszcza niŹ drogowe emulsje asfaltowe srybkorozpadowe (modyfikowane

i niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty techniczrej
wydanej przezaprawnionąjednostkę i musząbyć zaakceptowanęprzezlnżryniera.

Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od
jednego dostawcy.

2.3.2. Składowanie lepiszczy
Do składowania|episzczy Wykonawca u{je cystern' pojemników, zbiorników lub

beczek.
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i bęczki przez:lraczone do składowania emulsji

powinny być czyste i nie powinny zawierać resfek innych |episzczy.
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowięany

pr zest ze gać następuj ące zasady :
czas składowania emulsji nie powinien ptzeŁ,łaczać 3 m.cy od daty jej w1produkowania,
tempęratura przechowywania emulsji nie powinna byÓ niŻsza niż +5oC.

3. sPRzĘT

3.1. ogólne wymagania doĘczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt3,3.2, Rodzaje sprzętu do wykonania powierzchniowego utrwalenia

Wykonawca prrystępujący do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien
wykazać się możliwoŚcią korzystania z nasĘpującego sprzętu:

szezotek mechaniczrych - do oczyszczanianawierzchni i usuwania niezviryarrychziarr.
po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia,
skrapiarek (episzcza . do rozłoŻenia |episzcza na nawierzchni,
rozsypywarek kruszywa - do rozłozenia kruszywa na nawierzchni,

- walców drogowych . do przywałowania rczłoionego kruszywa.
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3.3. Wymagania dla sprzętu

3.3.1. Szczotki mechaniczre
Za|eca się stosowanie utządzeis' dwuszczotkowych, w skład których wchodzi

szczotka wykonana z twmdych elementów cryszczących, sŁuŻąca do zdrapywania i
usuwania zanieczyszczen, orM szczotka miękka słuŻąca do zamiatania i usuwania
niezvńryany ch ziarn kruszywa.

Ze wzg|ędu na duŹe pylenie powstające w procesie cryszczenia, szczotki powinny
być wyposazone w wządzenie pochłaniające pyŁy oru umożliwiające czyszczenie
powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2. Skrapi arka lepiszcza

Wykonawca robót jest zobowiązany do uzycia Ęlko takiej skrapiarki, która
zapewni rozłożenie na jezdni przewidzianej iloŚci lepiszcza równomiernie' zarówno w
kierunku podłuirym jak i poprzecznym. Dla zapewnienia równomiernego rońożenja
przewidzianej iloŚci lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinna być wyposażona w
wządzsnn pomiarowo-kontrolne oraz mechanialy regulacyjne, pozwalające na
sprawdzenie i regulowanie parametrów takich jak:

temperatury rozkładane go |episzcza,
ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotów pompy dozuj ącej lepiszcze,
prędkoŚci poruszania się skrapiarki (szczególnie dokładny pomiar i wskazanię w
zakresie zwykle od 3 do ó lan/h),

- wysokości i długości kolektora do rozkładania|episzcza.
Dla zachowania niezniennej temperatury rozkładanego tepiszcza, skrapiarka

powinna posiadać zbiornik izolowany termiczrrie. Kolektor skrapiarki powinien być
wyposa'iony w dysze szczelinowe oraz posiadać regulację wysokości swego położenia nad
powierzchnią jezdni, dla zapewnienia równomiemego poloycia nawierzchni |episzczem z
dwóch lub trzech dysz. Nie dopaszcza się stosowania skrapimek, których kolektor jest
wyposa'iony w dysze stożkowe. Zależności pomiędąy wydatkiem |episzcza a nastawami
regulowanych parametrów takich jak ciśnienie, obroty pompy prędkoŚć jazdy skrapiarki i
temperatura |episzcza powinny być zawafie w aktualnych wynikach cechowania skrapiarki'

Slaapiarkę moźTra uzn:ać za przydaalą do wykonywania powierzchniowego
utrwalenia' jeżeli odchylenia rozkładanego |episzcza od ilości założonych mieszczą się w
przedzia|e x 10yo w kierunku podłuzry.m i poprzecznym.

3.3.3. Rozsypywarka krusrywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia Wykonawca zapewni jeden z
poniższych typów rozsypywarek krusrywa:
- doczepnądo slaryni sarnochodu z krus4'wem,
_ pchanąprzez samochód z krus4rwem'

samojezdną
- doczepnądo slaapiarki.
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Ze wzg|ędu na konięczrość uzyskania duzej dokładności dozowania krusą'wa
preferuje się uzycie rozsypywarek samojezdnych.

Rozsypywarkę krus4lwa mozma vznać za przydatną do wykonania
powierzchniowego utrwalenia, jeŻe|i pomierzone odchylenia ilości dozowarrego kruszywa
nie rófrią się od przewidzianej ilości więcej niŹ o 7 Um..
3.3.4. Walce drogowe

Do przywałowania krusrywa Wykonawca wje walców ogumionych
wyposażonych w opony o gładkim bieniku, ze stałym ciśnieniem do 0,6 MPa i
obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycarych o stalowych pancerzach, pod
warunkiem' ze nie będą one powodowaĘ nlaŻdienia ziarn kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. ogó|ne wymagania dotyczące transportu

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w sT D.M-00.00'00 ,'Wynagania
ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je ptzed zanieczyszczeriem, nrieszaniem z innymi mateńałami
(asoĘmentami) i nadmierqrrn zawilgoceniem.

4.3. Transpoń |episzczy

Cysterny samochodowe użrywane do przewozu emulsji powinny być podzielone
przegrodami na komory o pojemności nie większej nif 3 nt' , a kaŻda przegroda powinna
mieć wykroje przy dnie, aby możliwy był przepĘw emulsji między komorami.

Wyjątkowo, za zgodą|firyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub
inne pojemniki stalowe.

5. WYKoNANIE RoBÓT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.M-00.00.00 ',Wymagania ogólne''
pkt 5.

5.2. Założenia ogólne

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, który
pozwala na uszczelnienie istrriejącej nawierzchni, zapewnia dobre właŚciwoŚci
przeciwpoŚlizgowe warstwy ścieralnej, natomiast nie wpĘwa na poprawę jej nośności i
równoŚci.

Nawierzchnia, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna
być wyremontowana' posiadać właściwy profil podłumy i poptzecmy oraz powierzchnię
charakteryzującą się dużą jednorodnością pod względem twardości i tekstury.
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5.3. Projektowanie powierzchniowego utrwalenia

5.3.1. ocena stanu powierzchni istniejącej nawierzchni

Dla ustalenia rzeczywistej ilości lepiszcza i wielkości frakcji kruszywa pierwszej
warstwy powierzchniowego utrwalenia, na|eĘ ocenió stopień twardości i teksturę
powierzchni istniejącej nawierzchni. Przy ustalaniu tekstury powierzchni utrwalanej możma
postuzyó się klasyfikacj ązamieszczoną w tablicy 5.

Przy określaniu stanu powierzchni dopuszcza się stosowanie przez Wykonawcę
innych metod oceny stanu nawierzchni zaaprobowanych przez|nĄmiera'

5.3.2. Ustalenie ilości gysów

Ustalenie rzecrywistej ilości gysów zaleca się dokonać zgodnie z opracowaniem
,,Powierzchniowe utrwalerrie. Onaczenie ilości rozktadanego |episzcza i krusąywa'' [4]'

Ustaloną wg wymienionego opracowania iloŚci grysów dla podwójnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na|eĘ skorygować:

dla pierwszej warstwy grysu a -5%o,
- dla drugiej warstwy gysu o +5%o.

5.3.3. Ustalenie iloŚci |episzcza

Prąz ustalaniu ostatecznej ilości lepiszcza d|alaŻdego wydzielonego odcinka lub
pasma ruchu charakteryzującego się jednorodnymi parametrami na|eĘ korzystać z
własnego doświadczenia oraz Z programu projektowania powierzchniowych utrwaleń
,uĄllogen'' [8]' który jest w posiadaniu dyrekcji olaęgowych dróg publiczrych.

Moha również korzystać z zńącmka do niniejszej ST 
',Projektowaniepowierzchniowego utrwalenia. WyĘczre iza|ecenit, pkt 5 [7].

S.4. Zapewnienie przyczepności aktywnej lepiszcza do krusrywa

Do wykonania powierzchniowego utrwalęnia Wykonawca może przystąpió tylko
wówczas, gdy ptzyczepność aktywna krusą.wa do wybranego rodzaju emulsji określona
zgodnie z normąBN-70/8931-08 [3] będzie większa od 85%.

Jefeli przyczepność akĘwna będzie mniejsza od 85o/o, to na|eĘ ją zwiększyć
przęz ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie krusrywa bezpoŚrednio przed jego rozłoŻeniem
na nawierzchni.

Przy stosowaniu do powierzchniowego utrwalenia innych |episzczy niż emulsja
asfaltowa, przyczepność aktywną moźma zwiększyć przęz zastosowarrie otoczonego
kruszywa na gorąco.

5.5. Warunki przystąpienia do robót

Powierzchniowe utrwalenie możma wykonywać w okresie, gdy temperatura
otoczenia nie jest niższa od +l0oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie
niisza nii +1 5"C przy stosowaniu innych lepiszcą'.

Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie nifszanlż +5oC przy emulsji
asfaltowej i +10oC przy innych lepiszczachbezwodnych.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.



D-0 5. 0 3. 08 ̂ :o 5. 03. I 0 Nawierzchnia powierzchniow o utrw ąlaną

5.ó. odcinek próbny

Przed przysĘlieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżrynierem,
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

stwierdzenia, czy sprzęt przewidziany do wykonywania robót spehria wymagania
określone w pkt 3 niniejszej ST,
sprawdzenią czy dozowana iloŚć |episzcza i kruszywa są zgodne z parannetrafr|i jakie
zatnierza się utrzymywaó podczas robót.

Do takiej próby Wykonawca powinien uĘć mateńatów oraz sprzętu takich, jakie
będą stosowane do wykonania robót.

odcinek próbny powinien być z|oka|izowany w miejscu wskazanym przez
Inłniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżryniera.

5.7. oczyszezenie istniejącej nawierzchni

Przed przrysĘlieniem do rozkładania |episzcza. nawierzchnia powinna być
dokładnie oczyszczona za pomocą sprzętu męchaniczrego spełriającego wymagania wg
pkt 3. W szczegóInych przypadkach (bardzo duŻe zanieczyszczenie) oczyszczenie
nawierzcbni można wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla
wyschnięcia nawierzchni - waŹrre przy stosowaniu lepiszczry na gorąco).

5.8. oznakowanie robót

Ze wzg|ędu na specyfikę robót przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia
nawierzchni, Wykonawca w sposób szczegó|ny jest zobowięany do przestrzegania
postanowień zawartych w ST D-M-00.00'00 ,'Wymagania ogólne'' pkt 1.5.4, a doĘczących
zasad zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie prowadzenia robót'

Znaki powinny być odblaskowe' czyste iw razie potrzeby czyszczone, odnawianę
lub wymieniane na nowe. Przy duż/m natężeniu ruchu, w razie pottzeĘ, Wykonawca
uzgodni i wprowadzi regulację, ruch wahadłowy Za pomocą sygnalizatorów świateł lub za
pomocą pracowników sypalistów, odpowiednio przeszkolonych.

Ruch drogowy odbywający się po wstępnie zagęszczonp powierzchniowym
utrwaleniu sprzyja utwierdzerriu ziarn lmrszywa pod warunkiem, fe prędkość ruchu będzie
ograniczona od 30 do 40 hTlh.

W okresie pierwszych 48 godzn, a przy mniej sprzyjających warunkach
atmosferyczrych, w okresie od 3 do 4 dób od chwili wykonania powierzchniowego
utrwalenia, Wykonawca spowoduje ograniczenie prędkości ruchu od 30 do 40 lan/h.

5.9. Rozkładanie lepiszcza

Rozkładłura emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę:
- emulsja Kl-65
- emulsja K1-70

- od 40 do 50oC,
- od 60 do 65oC,

- emulsja K1-65MP - od 50 do 60oC,
emulsja K1-70MP - od 65 do 75'C.

Jeżeli powierzchniowe utrwalenię jest wykonane na połowie jezdni, to ńącze
Środkowe przy drugiej warstwie powinno być przesunięte od 15 do 30 cm, przy cT.vrol.
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zalęcane jest wykonanie powierzchniowego utrwalenia na caĘ szerokości jezdni w tym
samym dniu.

Przy rozpoc:4maniu skrapiania nawierzchni na|eĘ pamiętać' że właściwą
jednorodność i ilość lepiszcza u4lskuje się dopiero po upĘwie krótkiej chwili od momenfu
otwarcia jego wyptywu. Za|ęca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze w1pływało na
arkusze papieru rczłożone na nawierzchni.

5.10. Rozkładanie krus4rwa

Kruszywo powinno być tozkładane równomierną warstwą w ilości ustalonej wg
p|d 5.3.2, na świeżo rońożonej warstwię |episzcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa
spehriającej wymagania określonę w pkt 3.3. odległość pomiędzry skrapiarką rozMadającą
|episzcze, a poruszającą się za niąrozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niż 40
m. Przy stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłożęnia lepiszcza do
chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie jak najkrótszy ftilka sekund).

5.11. Wałowanie

Bezpośrednio po roztożeniu krusąrwa' alę nie póariej niz po 5 minutach na|eĘ
przysĘlić do jego wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej
przydafue są walce ogumione (walce statyczlę gładkie nie są za|ecane, gdyŻ mogą
powodować ntuzdzen1e kruszywa).

Dla uzyskania właściwego prrywatowania można WZyjąć co najmniej 5-krotne
przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duiej prędkoŚci od
8 do 10 ladh i pr4y ciśnieniu powietrza w oponach i obcią.zeniu na koło określonym w pkt
3 niniejszej ST.

Prry wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę
lmrszywa wafuje się tylko wstępnie (iedno przejście walca).

5.12. Oddanie nawierzchni do ruchu

Na świezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkoŚć ruchu
nateĘ ograniczyó od 30 do 40 lffi/h. Dtugość okresu w którym nawierzchnia powinna być
chroniona za|eĘ od istriejących warunków. Moze to być kilka godzin - jeżeli pogoda jest
sucha i gorąca' albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgofuej lub chłodnej.

Na ogół dobre związanie ziarn krusrywa uzyskuje się w czasie od24 do 48 godzn,
Świeżo powierzchniowe utrwalenie moie być oddanę do ruchu
niekontrolowanego nie wcześniej, aż wszystkie niezvviązane ziarna zostartą usunięte z
nawierzchni szczotkami mecharriczr1mi lub specjalnymi urządzeniami do
podciśnieniowego ich zbierania.

ó. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBoT

ó.1. ogólne zasady kontroli jakości robót

ogó|ne zasady kontroli jakoŚci robót podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 6.
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ó.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i
kruszywa i przedstawić wyniki tych badan Inłnierowi do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości |episzcry i kruszywa określone w pkt 2
niniejszej ST. w zakresie badania Sprzętu, Wykonawca winien przedstawić aktualne świadectwo
cechowania skrapiarki.

ó.3. Badania w czasie robót

ó.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oruz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania
powierzchniowego utrwalenia podano w tablicy 6.
ó.3.2. Badania krusryw

Jeże|i Inżryner uzna to za konieczne, właściwości kruszywa la|eĘ badać dla
każdej partii. Wyniki badan powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.

ó.3.3. Badania emulsji

Jeie|i Inżrynier nie ustali inaczej, to dla kaŻdej dostmczonej partii (środka
transportu) emulsj i asfaltowej na|eĘ badać,:

barwę,
_ jednorodność,

lepkość i indeks rozpadu'

ó.3.4. Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni
nawierzchni, na której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt 5.2
oraz jej oczyszczenie, zgodne z wymaganiamizawartymiw pkt 5.7.

ó.3.5. Sprawdzanie dozowania |episzcza i kruszywa

Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa naleĘ wykonywać jak badania testowe,
według metod opisanych w opracowaniu GDDP [4].

6.3.ó. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni

Wykonawca zobowią.zany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury
otoczenia i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5.

ó.3.7. Sprawdzanie temperatury |episzcza

Wykonawca jest zobowią7any do prowadzenia stałych pomiarów temperatury
|episzcza, co do zgodności z wymaganiami okreŚlonymi w pkt 5.9.

ó.4.Badania doĘczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego
utrwalenia

l l
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6.4.1. Szerokość nawierzchni

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgrracji' Wykonawca w obecnoŚci
InĄniera dokonuje pomiaru szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do
+ l cm. Szerokość nie powinna się różnić od projektowanej więcej niż o + 5 cm.

6.4.2. Równośó nawierzcbni

Jeie|i po wykonaniu robót przygotowawczych ptzed powierzchniowym
utrwaleniem, na istniejącej powierzchni dokonano pomiarów równoŚci, to po wykonaniu
powierzchniowego ufwalenia pomiary takie należy wykonać w tych samych miejscach i
według tej samej metody. Wyniki pomiarów równości nie powinny być gorsze od w5mików
uzryskanych przed wykonarrięm robót.

6.4.3. ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia

Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem
Zewnętrzry.rn. Powierzchnia jezdni powinna być równomienrie pokryta ziamarni kruszywa
dobrze osadzonynri w lepiszczu, tworzącymi wyraźnągrubąmakrostnrktrrę' Dopuszcza się
zloty kruszyw a rzędu 50ń.

7. oBMIARRoBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogóIne zasady obmiaru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

JednostĘ obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podwójnego
powierzchniowego utrwalenia - 1575,00.

8. oDBIÓRRoBÓT

ogó|ne zasady odbioru robót podano w ST D.M-00.00.00 ,,Wymagania ogó|ne''
pkt 8.

Roboty tlmaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wsą'stkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatności

ogólne ustalenia doĘczące podstawy płatnoŚci podano w ST D-M.00.00.00
,,W1,rnagania ogólne'' pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frf fiednego mefia kwadratowego) podwójnego
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni obejmuje:

prace pomiarowe i roboty prrygotowawcze,
omakowanie robót,
transport i składowanie krusą1w,
transport i składowanie |episzczy,
dostawę i pracę sprzętu do robót
przygotowanie powierzchni nawięrzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
prace pĄektowe prry ustaleniu ilości materiałów,

- podwójne rońoienie |episzcza,
_ podwójne rońoircnie kruszywą
- wałowanie'
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

techniczrej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11112 Kruszywa minera]ne. Kruszywa łamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-c-040l4 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej
lepkościomierzem Englera

3. BN.70/8931.08 onaczenie aktywnej przyczepnoŚci |episzszy bitumiczrych do
krusryw

10.2. Inne dokumenty

4. Powierzchniowe utrwalenie. Omaczęnie ilości rozkładanego |episzcza i kruszywa.
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-5 51/5192 z dnia
1992-02-03.

5. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe En-9 .IBDiM, Warszawa
1994.

6. WyĘcne techniczne oceny jakości gysÓw i iryirów kruszonych produkowanych z
naturalnie rozdrobnionego srrrowca skalnego przeutaczonych do nawięrzchni
drogowych. MK-CZDP 1984.

1. Załącznlk do oST - ,,Projektowanie powierzcbniowego utrwalenia. Wytyczre i
zaleceria".

8. Program projektowania powierzchniowych utrwaleń,,Allogen''.
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