
 

 

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach przebudowy skrzyŜowania drogi 
powiatowej 0907T - ulica Szkolna z ulicą Iglastą i  planowanym przedłuŜeniem ulicy Batalionów Chłopskich z ulicą 
Szkolną, na skrzyŜowanie typu rondo. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacją D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, zgodnie z zakresem określonym 
w dokumentacji projektowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w Specyfikacji D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Skropienie warstwy niebitumicznej 
NaleŜy stosować emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B10 ZM/R. 
 
2.3. Skropienie warstwy bitumicznej 
NaleŜy stosować emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B3 ZM. 
 
2.4. Wymagania dla asfaltowych emulsji kationowych 
Asfaltowe emulsje kationowe powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13808 [1] wraz z załącznikiem 
krajowym NA oraz tablicach 1 i 2. 

Tablica 1. Wymagania normy PN-EN 13808 [2] (załącznik krajowy NA) wobec emulsji C60B3 ZM oraz C60B3 ZM/R 

Lp. Właściwości Metoda badania 
Wymagania dla emulsji 

(klasa) 
C60B3 ZM C60B10 ZM/R 

1 Zawartość lepiszcza, [% (m/m)] PN-EN 1428 [2] 58-62 (6) 58-62 (6) 

2. Indeks rozpadu [g/100g] PN-EN 13075-1 [3] 70-155 (3) NR (0) 

3. Stabilność podczas mieszania z cementem,[g] PN-EN 12848 [4] NR (0) ≤ 2 (10) 

4. Pozostałość na sicie, sito 0,5 mm, [% (m/m)] PN-EN 1429 [5] ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) 

5. Czas wypływu Ø 2 mm przy 40 ºC, [s] PN-EN 12846-1 [6] 15-70 (3) ≤ 0,2 (3) 

6. Przyczepność do kruszywa referencyjnego, 
[% pokrycia powierzchni] 

PN-EN 13614 [7] NR (0) ≥ 75 (2) 

 
7. 

Pozostałość na sicie po 7 dniach 
magazynowania, sito 0,5 mm, [%(m/m)] 

PN-EN 1429 [5] ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) 

8. Penetracja w 25 oC asfaltu odzyskanego, [0,1 
mm] 

PN-EN 1426 [8] ≤ 100 (3) ≤ 100 (3) 

9. Temperatura mięknienia asfaltu 
odzyskanego, [oC] 

PN-EN 1427 [9] ≤ 43 (6) ≤ 43 (6) 



1)NR – brak wymagania.  
Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM lub C60B10 ZM/R musi być objęta Certyfikatem Zakładowej Kontroli 
Produkcji wydanym przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną. 
 
2.5. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia 
odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w 
tablicy 2. 

 
Tablica 2. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

Układana warstwa asfaltowa PodłoŜe pod warstwę 
asfaltową 

Ilo ść pozostałego lepiszcza 
[kg/m2] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego AC 22 P 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, 
podbudowa z mieszanki 
mineralno cementowo 
emulsyjnej MCE 

0,5÷÷÷÷0,7 

Warstwa wyrównawcza z 
betonu asfaltowego AC11W, 
AC16W 

Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, 
podbudowa z mieszanki 
mineralno cementowo 
emulsyjnej MCE 

0,5÷÷÷÷0,7 

Warstwa wiąŜąca z betonu 
asfaltowego AC16W 

Podbudowa asfaltowa 0,3÷÷÷÷0,5 

Warstwa ścieralna z mieszanki 
SMA 11 

Podbudowa asfaltowa 0,1÷÷÷÷0,3 

  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 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. 
Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni 
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.1. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni naleŜy stosować następujący sprzęt: 
- szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z moŜliwością odpylania), 
- spręŜarki, 
- zbiorniki z wodą, 
- szczotki ręczne, 
- inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarki wyposaŜonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy 
dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki, ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać 
rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10 % w stosunku do ilości załoŜonej. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak aby było moŜliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza.  
Sprzęt uŜyty przez Wykonawcę do skrapiania powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.1.Transport lepiszczy 
Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych 
pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami na 
komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. 



 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 
Inne warunki transportowania lepiszczy wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
4.2.Transport wody 
Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych, a w 
przypadku zatwierdzenia przez InŜyniera wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać 
szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się usunąć mechanicznie, naleŜy usunąć ręcznie za pomocą 
dostosowanego sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię moŜna oczyścić 
spręŜonym powietrzem. 
 
5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie moŜna rozpocząć po akceptacji 
oczyszczenia przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki  i wymaganej ilości lepiszcza 
w zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację Inspektora Nazdoru. 
Skropienie naleŜy wykonać równomierną warstwą, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy uŜyciu węŜa 
z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni naleŜy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego 
rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, do czasu połoŜenia następnej warstwy. 
 
5.2.1. Skropienie warstwy niebitumicznej 
Skropienie warstwy niebitumicznej naleŜy wykonać emulsjami jak w pkt.2.2  w ilości podanej w tablicy 2. UłoŜenie 
następnej warstwy nawierzchni moŜe nastąpić po około 24 godzinach, po całkowitym rozpadzie emulsji i odparowaniu 
wody. 
 
5.2.2. Skropienie warstw bitumicznych. 
Skropienie warstw bitumicznych naleŜy wykonać emulsjami jak w pkt. 2.3. w ilości podanej w tablicy 2. 
UłoŜenie następnej warstwy moŜe nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.1. Sprawdzenie jakości lepiszcza 
Ocena  jakości  lepiszcza  stosowanego  do  skropienia  warstw  nawierzchni  powinna  być oparta na atestach 
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne wyniki badań.  
 
6.2. Sprawdzenie oczyszczenia 
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej  czynności. 
 
6.3. Badania ilości skropienia 
W czasie prowadzenia robót naleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza.  
Zalecany sposób wykonania badań kontrolnych ilości skropienia według PN-EN 12272-1 [10]: „Powierzchniowe 
utrwalanie. Metody badań. Część.1 Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa”.  
Wymagana dokładność klasy 1 czyli ±10% oznaczona według PN-EN 12271 [11]: „Powierzchniowe utrwalanie. 
Wymagania”.  
W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia powierzchni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza na własny 
koszt. 
 
6.4.  Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza. Jednorodność skropienia naleŜy ocenić wizualnie, nie 
powinno być miejsc nieskropionych lub wyraźnie pokrytych większą ilością asfaltu. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy nawierzchni 

lepiszczem. 



8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikających według zasad 
określonych w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawcę w 
odniesieniu do jakości materiałów i wykonanych robót według wymagań określonych w p. 2 i 5. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”  pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2  wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje: 
-  przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
-  mechaniczne oczyszczenie kaŜdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub uŜyciem 

spręŜonego powietrza, 
-  ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
-  zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury, 
-  skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w STWiORB i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 
-  pokrycie emulsją powierzchni bocznych krawęŜników, innych elementów betonowych oraz włazów studzienek i 

wpustów kanalizacji deszczowej  do wysokości układanych warstw, 
-  przeprowadzenie badań lepiszcza i ilości skropienia. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13808 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

2. PN-EN 1428 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej. 

3. PN-EN 13075-1 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

4. PN-EN 12848 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie stabilności emulsji asfaltowych 
podczas mieszania z cementem 

5. PN-EN 1429 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie. 

6. PN-EN 12846-1 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem 
wypływowym – Część 1: Emulsje asfaltowe. 

7. PN-EN 13614 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepności emulsji asfaltowych 
przez zanurzenie w wodzie. 

8. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 

9. PN-EN 1427 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula. 

10 PN-EN 12272-1 
Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badań -- Część 1: Dozowanie i 
poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa 

11. PN-EN 12271 Powierzchniowe utrwalenie – Wymagania. 
   

 
 
 
 
 
 


