
Załącznik nr 12 

 

 

D-05.03.17. REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH TECHNIKĄ 

SPRYSKU LEPISZCZEM I POSYPANIA KRUSZYWEM 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem cząstkowym  nawierzchni bitumicznej w technologii grysami na sucho tj. 
wtłaczania pod ciśnieniem  grysów otoczonych emulsją  w nawierzchnię bitumiczną lub  z 

jednoczesnym zamknięciem miejsc wyremontowanych , poprzez wykonanie powierzchniowego 

utrwalenia nawierzchni samojezdnym zestawem do tego typu robót. 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy na wykonanie remontu 

nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem cząstkowym  nawierzchni bitumicznej w technologii grysami na sucho 

tj. wtłaczania pod ciśnieniem  grysów otoczonych emulsją  w nawierzchnię bitumiczną lub  z 

jednoczesnym zamknięciem miejsc wyremontowanych , poprzez wykonanie powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchni samojezdnym zestawem do tego typu robót dla kategorii ruchu KR3-KR6. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej – zbiorcze określenie obejmujące różne zabiegi 

techniczne do natychmiastowego wykonania związane z usuwaniem uszkodzeń zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) bez 

istotnego przywracania wartości użytkowych, lecz hamujące proces powiększania się powstałych 
uszkodzeń bądź ich skutków. 

Przykłady: 

Usuwanie głębokich powierzchniowych uszkodzeń (ubytków) nawierzchni (wybojów), uszczelnianie 

pojedynczych pęknięć, naprawa obłamanych krawędzi, uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa 
i lepiszcza (zaprawy) itp. 

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to 
z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 

1.4.4.Kruszywo naturalne – jest to kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które 

może być poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z 
minerlanych surowców naturalnych występujących w przyrodzie, w szczególności takich jak: żwir, 

piasek, żwir kruszony, kruszywo łamane ze skał, kruszywo z nadziarna i otoczaków. 

1.4.5.Kruszywo sztuczne – jest to kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu 

przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego 

zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.6.Kruszywo z recyklingu – jest to kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału 

zastosowanego uprzednio w budownictwie, 

1.4.7.Kruszywo grube – jest to kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45mm oraz d > 2mm, 



1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są przedstawione w punkcie 2 OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

Wszystkie  stosowane do remontu materiały winny posiadać deklarację i certyfikat zgodności zgodnie 

z WT-1 Kruszywa 2008, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.  

 Rodzaje materiałów do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni  bitumicznych 

W zależności od wielkości i rodzaju uszkodzeń nawierzchni Inżynier zlecać będzie wykonanie i 

stosowanie  odpowiednich materiałów w technologii „grysami na sucho”. I tak: 

2.2. Ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy bitumicznej (lepiszcza) z warstwy ścieralnej powinny 

być naprawiane przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów typu np.„Patchmatic”) 

natryskujących pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z płynnym lepiszczem. W miejscu  tak 

wykonanego remontu należy wykonać powierzchniowego utrwalenia zestawem samojezdnym 

skrapiarki lepiszcza i rozsypywarki kruszywa tzw. ”kombajnem”. 

 

2.3. Wybój warstw bitumicznych może  być naprawiane ( decyduje Inżynier) przy użyciu 

specjalnych maszyn (remonterów typu np.„Patchmatic”) natryskujących pod ciśnieniem 

jednocześnie kruszywo z płynnym lepiszczem – bez wykonywania zamknięcia w formie 

powierzchniowych utrwaleń. 

 

2.4. Ubytki powierzchniowe, spękania nawierzchni bitumicznych – można  wykonać  ( decyduje 

Inżynier) tylko poprzez powierzchniowe utrwalenie zestawem samojezdnym skrapiarki 

lepiszcza i rozsypywarki kruszywa tzw. ”kombajnem”. 
 

2.5. Kruszywo 

2.5.1. Wymagania dotyczące kruszyw 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy o wąskich frakcjach 

uziarnienia spełniające wymagania   

Do remontu nawierzchni grysami na sucho należy stosować kruszywo łamane o frakcjach: 
od 4 – 8 mm, od 8 – 11,2 mm, od 11,2 – 16 mm. 

Do powierzchniowego utrwalenie należy stosować frakcje drobne 4-8 mm.  

Ilość kruszywa do  powierzchniowych  utrwaleń   ok. 8 -  9 dm3/m2. 

Dopuszcza się stosowania wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod 
warunkiem, że zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. 

Do wykonania remontu grysami na sucho nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał ulegających 

degradacji (np. wapiennych). 
 
Tablica 1. Wymagania właściwości kruszywa grubego 

L.p. 

Punkt 

WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od 

kategorii ruchu 

Badania według normy 

KR3÷KR6 

1 4.1.3. Uziarnienie: Gc90/10 PN-EN 933-1 

2 4.1.4. 

Tolerancja uziarnienia; 
odchylenia nie większe niż 
według kategorii: 

G25/15  



3 4.1.6. 
Zawartość pyłu; kategoria nie 

wyższa niż: 
f0,5 PN-EN 933-1 

4 4.1.8. 
Kształt kruszywa; kategoria nie 
wyższa niż: 

FI20 lub SI20 
PN-EN 933-3 lub 

PN-EN 933-4 

5 4.1.9. 

Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i 
łamanej w kruszywie grubym; 

kategoria nie niższa niż: 

C100/0 
 

PN-EN 933-5 

6 4.2.2. 

Odporność kruszywa na 
rozdrabnianie; kategoria nie 
niższa niż: 

LA20 
 

PN-EN 1097-2, 
rozdział 5 

7 4.2.3. 

Odporność na polerowanie 
kruszywa, kategoria nie niższa 

niż: 

PSV50 PN-EN 1097-8 

7 4.3.1 Gęstość ziaren  deklarowana przez producenta PN-EN 1097-6 

8 4.3.3. Gęstość nasypowa   deklarowana przez producenta PN-EN 1097-3 

9 4.4.1. 
Nasiąkliwość, kategoria nie 
wyższa niż: 

Wcm0,5a) 
PN-EN 1097-6, załącznik 

B 

10 4.4.2. 
Mrozoodporność w 1% NaCl, 
kategoria nie wyższa niż: 

FNaCl7 
PN-EN 1367-1, załącznik 

B 

11 4.4.5. 
„Zgorzel słoneczna” bazaltu, 
wymagana kategoria 

SBLA PN-EN 1367-3 

12 4.5.2. 
Skład chemiczny – uproszczony 
opis petrograficzny  

deklarowany przez producenta PN-EN 932-3 

13 4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, 
kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 PN-EN 1744-1 

a)Jeżeli nasiąkliwość jest większa, należy badać mrozoodporność według p. 4.4.2. 

 

2.5.2. Składowanie kruszyw 

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliżej 

remontowanego odcinka drogi. Podłoże składowiska powinno być równe, dobrze odwodnione, czyste, 
o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego składowania 

i poboru. Każda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą składowane oddzielnie, w sposób 

uniemożliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, jak również ładowania i transportu. 

2.6. Lepiszcze 

 

Niniejsza SST uwzględnia jako lepiszcze do remontu grysami na sucho i p.u  tylko drogowe kationowe 

emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami rodzaju C65 BP3 PU lub C65 BP4 PU, spełniające 
wymagania zawarte w tablicy nr 2 zgodnie z opracowaniem „WT-3 Kationowe emulsje asfaltowe na 

drogach publicznych 2009”. 

Tablica 2. Wymagania dla kationowych emulsji asfaltowych  

Wymagania techniczne Metody badania 

według normy 

Jednostka 
C65 BP3 PU lub 

C65 BP4 PU 

Klasa Zakres 

wartości 
1 2 3 4 5 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 50 do 100 lub 
70 do 130 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 % (m/m) 6 67 do 71 
 

Czas wypływu Ø 2mm w 40oC PN-EN 12846 s 1 NPD 

Czas wypływu Ø 4mm w 40oC PN-EN 12846 s 0 TBR 

Pozostałość na sicie 0,5mm PN-EN 1429 
% (m/m) 

3 ≤0,2 



Trwałość po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 
% (m/m) 

4 ≤0,5 

Sedymentacja PN-EN 12847 
% (m/m) 

1 TBR 

Adhezja PN-EN 13614 %pokrycia 
powierzchni 

1 TBR 

WT-3, załącznik 2 3 ≥90 

Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie,  

zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w 25oC PN-EN 1426 0,1mm 4 ≥150 

Temperatura mięknienia 
PN-EN 1427 

oC 4 
≥43 

Nawrót sprężysty w 25oC 
PN-EN 13398 

% 4 
≥50 

 

Inne lepiszcza niż drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe mogą być stosowane pod warunkiem 
posiadania aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca do wykonania remontu grysami na sucho zapewni lepiszcza od jednego dostawcy.                                                                                                        

Udział emulsji modyfikowanej w zarobie (grysy i lepiszcze) winien wynosić ok.10% wagowo (ilość 

udziału lepiszcza uzależnioną od warunków pogodowych oraz remontowanego podłoża – należy ustalać 

w porozumieniu z Inżynierem). 

Ilość emulsji do powierzchniowego utrwalenia ok.1,2-1,5 kg/m2. 

2.6.1. Składowanie lepiszczy 

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. Cysterny, 

pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny 

zawierać resztek innych lepiszczy. 

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące 

zasady: 

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej wyprodukowania, 
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +50C. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

 

3.2. Wymagania dla sprzętu 

3.2.1. Urządzenia do wykonywania remontu 

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu nawierzchni bitumicznej grysami na sucho powinien 

wykazać się możliwością korzystania z remonterów do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 
nawierzchni bitumicznej natryskujących w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia, 

jednocześnie pod ciśnieniem kruszywo z kationową emulsją asfaltową. 

Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych  pęknięć (szerszych od 2 cm) 
oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do wypełniania powierzchniowych 

uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. Remonter powinien być wyposażony w wysoko 

wydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów. 
Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze 

standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji 

asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 



„Zamknięcie” wykonanego remontu „grysami na sucho” lub wykonanie remonty tylko poprzez  

powierzchniowe utrwalenie,  należy wykonać  zestawem samojezdnym skrapiarki lepiszcza i 

rozsypywarki  kruszywa tzw. ”kombajnem” , posiadających   także zestaw  małych walców do 
wstępnego zagęszczenia rozłożonego kruszywa. Przedmiotowy zestaw, posiadać musi elektroniczny 

system wydatkowani  kruszywa i lepiszcza. 

 

3.2.2. Szczotki mechaniczne 

Wykonawca przystępujący do robót na drogach krajowych musi wykazać się możliwością posiadania 

bądź wynajmu mechanicznej szczotki do ewentualnego czyszczenia nawierzchni przed remontem i  

usuwania luźnych grysów z remontowanego miejsca. Szczotka ta winna posiadać również zbiornik bądź 
system np. taśmociągów do zbierania usuniętych, luźnych grysów. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.3. Transport lepiszczy 

Cysterny samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na komory 
o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, aby możliwy 

był przepływ emulsji między komorami. 

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

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady dotyczące robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczyszczenia z 

uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. 

W szczególnych przypadkach (bardzo duże zanieczyszczenie) oczyszczenie nawierzchni można 

wykonać szczotkami mechanicznymi lub poprzez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem dla 
wyschnięcia nawierzchni), oraz poprzez wydmuchiwanie zanieczyszczeń z remontowanych miejsc 

sprężonym powietrzem. 

 

5.3. Oznakowanie robót 

Ogólne zasady oznakowania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.4. 

(Wykonawca winien posiadać zatwierdzone projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót i 
okres pielęgnacji) 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót. 

Remont nawierzchni bitumicznej grysami na sucho można wykonywać w okresie, gdy temperatura 
otoczenia nie jest niższa od +10 0C .Temperatura remontowanej nawierzchni powinna być nie niższa 

niż +50C .Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 

Przed przystąpieniem do robót Inżynier zatwierdzi Wykonawcy: 
-szczegółową technologię robót w tym rodzaj ilość materiałów. (jak w pkt 2.)  

 Wykonawca ustawi i przedstawi do odbioru oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem 

organizacji ruchu. 

5.5. Pielęgnacja wykonanych robót 



Przez okres min. 3 dni  ( ustali każdorazowo Inżynier) od wykonanych robót,  odcinek drogi na którym 

wykonano remont w technologii j/w będzie odpowiednio oznakowany przez Wykonawcę a ewentualny 

nadmiar kruszywa, sukcesywnie w miarę potrzeb i ustaleń z Inżynierem będzie usuwany z nawierzchni 
drogi przez zamiatanie szczotkami  i wywożony przez Wykonawcę.  

W okresie gwarancji Wykonawca będzie odpowiadał i zabezpieczał własnym staraniem i na własny 

koszt miejsca ewentualnych „przebitumowań”  nawierzchni w miejscu wykonanego remontu w 
technologii jak wyżej. Sposób zabezpieczenia przedmiotowych miejsc ustali indywidualnie Inżynier. 

 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza  i kruszywa określone 

w punkcie 2 niniejszej SST. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować : 

- przygotowanie naprawianych powierzchni  - codziennie, 
- właściwości kruszywa (jeżeli Inżynier uzna to za konieczne) - dla każdej partii, Wyniki badań 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3., tablica 1, 

- emulsja (jeżeli Inżynier nie ustali inaczej) – dla każdej dostarczonej partii (środka transportu) 

badania emulsji asfaltowej zgodnie z tablicą 2 punkt 2.4., 
- ilość wbudowywanych materiałów – codziennie 

- równość naprawianych fragmentów – różnice między naprawioną powierzchnią 

a sąsiadującymi powierzchniami, mierzone pod łatą profilową lub pomiarową nie powinny być 
większe od 4 mm  

- pochylenie poprzeczne – spadek warstwy wypełniającej powinien być zgodny ze spadkiem 

istniejącej nawierzchni,  

6.4. Badanie odbiorcze 

Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań prowadzonych w 

trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną makroskopową) wszystkich 

wykonanych napraw. Przeglądu dokonuje Inżynier lub jego przedstawiciel w obecności kierownika 
robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru 

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

7.2. Jednostka obmiaru robót 

Jednostką obmiaru robót jest 1 Mg (tona) wbudowanego materiału do powierzchniowego utrwalenia i 

zarobu (mieszanki grysu z emulsją) na naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni jezdni 
bitumicznej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej : 

 
1. Płatność za 1 tonę wbudowanego zarobu ( grysy i emulsja) należy przyjmować zgodnie z obmiarem 

i oceną jakości robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa (netto) wbudowania 1 tony zarobu przy remoncie nawierzchni remonterem np. 

„Patchmatic”)  obejmuje: 
- wartość robocizny, 

- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu, 

- wartość pracy sprzętu (remontera i szczotki mechanicznej) z jego dowozem na budowę i odwozem,  
- koszty oznakowanie robót 

- koszty pielęgnacji wykonanych robót, 

- koszty pośrednie 
- zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki (nie dotyczy podatku VAT) 

-  

2. Płatność za 1 m2 wykonanego remontu w formie powierzchniowego utrwalenia obejmuje: 

- wartość robocizny, 
- wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu i transportu, 

- wartość pracy sprzętu („kombajnu” i szczotki mechanicznej) z jego dowozem na budowę i 

odwozem, 
- koszty oznakowanie robót 

- koszty pielęgnacji wykonanych robót, 

- koszty pośrednie 

- zysk kalkulacyjny i obligatoryjne podatki (nie dotyczy podatku VAT) 
 

9.3. Inne dokumenty 

1. WT-1 Kruszywa 2008 
2. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 

 

UWAGA!!!  W przypadku nowelizacji zapisów w wymaganiach technicznych (WT-1, WT-

2, WT-3), należy uwzględnić i stosować nowe przepisy, przy wykonywaniu 

i odbiorach robót związanych z realizacją przedmiotowego kontraktu. 


