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M-11.01.01  ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH 

 
   

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót ziemnych w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana przy sporządzaniu Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych w których występują roboty ziemne przy fundamentach. 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m.  

1.4.5. Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.6. Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 

1.4.7. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.8. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.9. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

1.4.10. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie  
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub 
hydraulicznych dla odspojenia. 

1.4.12. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.13. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.14. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 
 

ds

d
sI




  

 
gdzie: 
rd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m

3
). 

rds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 

próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana 
zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m

3
). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

10

60

d

d
u   

gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm], 
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm]. 
 

1.4.17. Odwodnienie powierzchniowe – odwodnienie polegające na ujmowaniu wód gruntowych i 
powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemów rowów i drenaży poziomych i 
odprowadzeniu ich poza wykop budowlany. 
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1.4.18. Odwodnienie tymczasowe – tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót 
ziemnych i fundamentowych lub wykonywanej budowli ziemnej. 

1.4.19. Wykop tymczasowy – wykop przeznaczony do zabudowywania lub do zasypania po wykonaniu 
przewidzianych w nim konstrukcji, urządzeń lub robót (wykop fundamentowy, wykop dla przewodów i 
kanałów podziemnych, rów itp.). 

1.4.20. Złoże – miejsce występowania gruntu naturalnego lub skały, przydatnego do budowy nasypu. 
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST 
D-M-00.00.00. ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 1.4. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’ Wymagania ogólne’’ pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  OST D–M–00.00.00 
‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 2. 

2.2 Rodzaj gruntów 

Podłoże gruntowe, na którym ma być posadowiona konstrukcja, powinno być przedmiotem odbioru częściowego. 
Grunty o zbyt małej nośności, zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego obiektu, powinny być usunięte i 
zastąpione lub wzmocnione zgodnie z projektem. 

2.3 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia objętości gruntów przydatnych do wymiany gruntu w wykopie i 
budowy nasypów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w 
kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

2.4 Dobór materiałów na nasyp 

Do budowy nasypów należy stosować materiały sypkie o możliwie najbardziej zróżnicowanym uziarnieniu.  
Bez ograniczeń można stosować grunty z twardych gatunków skał: głazy, kamienie oraz żwiry i piaski. Nie należy 
stosować gruntów organicznych. 
Jeżeli miejscowe materiały w stanie naturalnym nie są odpowiednie do budowy nasypu, należy rozważyć możliwość 
polepszenia ich właściwości i zagęszczalności. 
 
Przydatność materiałów na nasyp należy określić po wykonaniu następujących badań: 
- uziarnienie odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480, 
- wskaźnik różnoziarnistości  ≥ 3, 
- wskaźnik piaskowy  > 35, 
- wodoprzepuszczalność   k10 ≥  6 x 10

-5
 m/s 

- wskaźnik W noś  ≥ 10. 
 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia 
wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczalnych miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w 
PN-S-02205:1998, tablica 2. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00. ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- wytyczenia i stabilizacji osnowy geodezyjnej, punktów głównych i charakterystycznych obiektu, 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne), 
- jednoczesnego wydobycia i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00. ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 4. 

4.2 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu (materiału). 
Rodzaj środków transportowych musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2 Zakres wykonywanych robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny być odnotowane w dzienniku 
budowy wpisem potwierdzonym przez Inżyniera, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
konfrontacji z dokumentacją techniczną. 

5.3 Roboty przygotowawcze i towarzyszące 

5.3.1. Roboty geodezyjne 
Roboty geodezyjne przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny obejmować między innymi: 
- wytyczenie i stabilizację w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy, nowej lub uzupełnionej osnowy realizacyjnej, 

dostosowanej do kształtu obiektu i poszczególnych jego elementów, jeżeli istniejąca osnowa geodezyjna nie 
jest wystarczająca lub wymaga zmian, 

- wytyczenie, w nawiązaniu do stałej lub realizacyjnej osnowy geodezyjnej, punktów głównych i 
charakterystycznych obiektu, przebiegu osi, obrysów, krawędzi, załamań itp., w zakresie umożliwiającym 
wytyczenie zarówno konturów robót ziemnych, jak i elementów konstrukcji obiektu, 

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej liczby punktów wysokościowych 
(reperów), dowiązanych do geodezyjnej osnowy wysokościowej; repery należy wyznaczyć obok każdego 
projektowanego obiektu. 

Poszczególne elementy geometryczne obiektu lub jego części powinny być wyznaczone w taki sposób, aby istniała 
możliwość pełnego korzystania z wyznaczonych punktów podczas wykonywania robót. Z uwagi na roboty i transport 
technologiczny geodezyjne wyznaczenie osi i obrysów elementów obiektu wymaga wyznaczenia bocznych 
odnośników usytuowanych poza bezpośrednią strefą robót, nie narażonych na zniszczenie i umożliwiających 
szybkie odtworzenie uszkodzonych punktów. 
 
5.3.2. Oczyszczenie i przygotowanie terenu 
Oczyszczenie i przygotowanie terenu robót ziemnych pod budowany obiekt powinno być wykonane na podstawie 
projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i urządzeń oraz 
roślinności, i powinno obejmować: 
- zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie obiektów i urządzeń (resztki konstrukcji, studnie, dreny, 

przewody rurowe, kable itp.), 
- usunięcie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew i krzewów, 
- usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów (jeżeli projekt nie przewiduje inaczej) oraz gleby zanieczyszczonej 

związkami chemicznymi: czynności te powinny być wykonywane z uwzględnieniem wymogów ochrony 
środowiska, 

- zabezpieczenie obiektów chronionych prawem (pomniki przyrody, pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne), 
- zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
- usunięciem wierzchniej warstwy gleby (humus). 
Jeżeli rozpoznanie przewodów, kabli, drenów, oznaczeń granic terenu nie może być ustalone przed rozpoczęciem 
robót, to należy je rozpoznać w trakcie robót. 
Drzewa i krzewy znajdujące się na terenie, na którym ma być wykonany nasyp lub wykop, należy przed 
rozpoczęciem robót przesadzić lub ściąć i pnie wykarczować. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) należy 
przeprowadzić przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych. 
 
5.3.2. Przygotowanie dróg dojazdowych 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i na 
terenie budowy, oraz ewentualnie, wyznaczyć objazdy dla ruchu drogowego. Drogi dojazdowe należy oznakować 



 

M-11.01.01 
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 

 

                                                                                                               374 

jako miejsca niebezpieczne, wymagające szczególnej ostrożności. 
 
5.3.3. Odwodnienie terenu 
Wykonywane roboty ziemne i budowlane oraz obiekty należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody. 
Należy wykonać ujęcia i odprowadzenie wód powierzchniowych napływających w miejsce wykonywania robót oraz, 
jeżeli to potrzebne, odwodnienie wgłębne podłoża gruntowego. 
Jeżeli konieczne jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej (np. gdy jego poziom utrudnia wykonanie wykopu 
stosowanymi na budowie maszynami) to należy je przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura 
gruntu w podłożu wykonywanej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów. Tymczasowe odwodnienie 
wgłębne podłoża gruntowego powinno być wykonane na podstawie odrębnego projektu. Urządzenia do 
odprowadzenia wód powierzchniowych lub osuszenie terenu należy wykonać przed rozpoczęciem właściwych robót 
ziemnych. 
 
5.3.4. Kształtowanie terenu 
Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby w każdej fazie robót był zapewniony łatwy odpływ powierzchniowy wód 
opadowych. W celu ochrony wykopów przed niekontrolowanym napływem wód opadowych, powierzchnia 
otaczającego terenu powinna być wyprofilowana za spadkami umożliwiającymi odpływ wody poza teren robót. 

5.4 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

Jeżeli na terenie robót ziemnych napotka się nie przewidziane w dokumentacji obiekty podziemne lub materiały takie 
jak: 
- urządzenia i przewody instalacyjne (wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne, 

telekomunikacyjne itp.), 
- kanały, dreny, 
- materiały nadające się do dalszego użytku (pokłady kamienia, żwiru, piasku), wówczas roboty należy przerwać 

do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postępowania. 
W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na głębokości posadowienia fundamentu lub wymiany gruntu, znajduje 
się grunt o nośności mniejszej od przewidywanej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne należy 
przerwać do czasu ustalenia sposobu postępowania. 
W przypadku wystąpienia osuwisk lub przebić hydraulicznych zagrażających stateczności budowli, do czasu 
ustalenia sposobu dalszego postępowania należy: 
- wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i zabezpieczyć obszar zagrożony 

ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 
- zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie, przed dalszym naruszeniem struktury gruntu. 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych lub niewypałów i innych pozostałości wojennych, należy 
przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, a miejsca odkryć i zabezpieczyć przed dostępem 
ludzi i zwierząt. 

5.5 Wykonanie wykopów 

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Przed przystąpieniem do 
wykonywania wykopów należy sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględnić 
ciśnienie spływowe, które może powodować utrudnienia robót i naruszenia skarp wykopu. Wykopy pod fundamenty 
powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu. Źródła wody 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów należy ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić poza teren robót. 
Wykopy należy wykonywać ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0m. Ściany wykopów należy tak kształtować lub 
obudowywać, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu; należy przy tym uwzględnić wszystkie oddziaływania i wpływy, 
które mogłyby naruszać stateczność gruntu. Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w każdej porze 
roku. 
Ściany wykopów nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy, jak również odsłonięte przy wydobywaniu głazy 
narzutowe, resztki budowli, fragmenty nawierzchni dróg itp., które mogą spaść lub ześlizgnąć się, należy 
niezwłocznie usunąć. 
Sposób zabezpieczenia ścian wykopu należy ustalać w zależności od rodzaju gruntu, głębokości wykopu, wymiarów 
wykopu w planie, przewidywanych niekorzystnych oddziaływań i obciążeń, czasu trwania wykopu, warunków 
miejscowych i kalkulacji kosztów. 
Obudowa wykopu powinna odpowiadać stawianym jej wymaganiom. Rodzaj i materiał obudowy oraz wymiary 
elementów, przyjęte w następstwie przeprowadzonych obliczeń statycznych, powinny być podane w projekcie 
zabezpieczenia wykopów fundamentowych opracowanym przez Wykonawcę Robót. W przypadku wykonywania 
wykopów o głębokości większej niż 1,25m należy w odstępach do 20m zapewnić wyjścia z nich przy użyciu, np. 
drabin lub schodków. 

Wykonanie wykopów – wymagania podstawowe: 

a) skarpy wykopów stałych powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych, 
b) zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących w danej 

skarpie oraz do warunków miejscowych, jakie mogą wystąpić w miejscu znajdowania się skarpy, 
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c) w razie potrzeby dolne części skarpy nasypu, narażone na niszczące działanie wody, można wzmacniać 
płytami betonowymi prefabrykowanymi lub wykonywać z betonu układanego bezpośrednio na zboczu 
skarp, 

d) w przypadku gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do 
wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe, z bruku), w 
miejscach z góry do tego przeznaczonych, 

e) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego, 

f) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim 
do tego celu, 

g) nachylenie skarp wykopu winno wynosić: 
w gruntach spoistych  2 : 1, 
w gruntach sypkich  1 : 1,25. 

h) po pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu, na szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, spadek powinien być taki by umożliwiał odpływ wody od krawędzi wykopu, 

i) naruszenie stanu naturalnego gruntu dna oraz skarp wykopu np. przez rozmycie powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń skarp. 

 
W przypadku wykonywania wykopów sprzętem przekazującym drgania na podłoże gruntowe należy ocenić wpływ 
tych drgań na istniejące konstrukcje. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
Dokumentacji Projektowej roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera w celu ustalenia odpowiednich 
zabezpieczeń. 

5.6 Wymiary wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów w planie, sposobu ich wykonania, 
głębokości, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej, zakresu i technologii robót do wykonania w wykopie, 
szerokości potrzebnej przestrzeni roboczej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
Szerokość przestrzeni roboczej w wykopach obudowanych, w przypadku gdy na ścianach konstrukcji ma być 
wykonywana izolacja nie powinna być mniejsza niż 0,80m. 

5.7 Nienaruszalność struktury dna wykopu 

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym w porównaniu do 
projektowanego poziomu powinna być pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu, o grubości co najmniej 0,20m, a 
w wykopach wykonywanych mechanicznie o 0,30m do 0,60m w zależności od rodzaju gruntu. Warstwa ta powinna 
być usunięta bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów lub ułożeniem urządzeń instalacyjnych. W 
przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie 
poziomu posadowienia przez odpowiednio zagęszczoną lub stabilizowaną spoiwem podsypkę piaskowo-
cementową, albo warstwę chudego betonu. 

5.8 Tolerancje geometryczne 

Tolerancje projektowanych wymiarów liniowych oraz rzędnych dla robót i budowli ziemnych powinny być określone w 
projekcie. Jeżeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, to odchylenia od wartości projektowanych nie powinny być 
większe niż: 
± 0,02% dla spadków terenu, 
± 0,05% dla spadków rowów odwadniających, 
± 2cm dla rzędnych w siatce kwadratów 40m x 40m, 
± 2cm dla rzędnych dna wykopu fundamentowego, 
± 5cm dla rzędnych dna wykopu w gruntach wymagających wzmocnienia, 
± 2cm dla rzędnych korony nasypu drogowego, 
± 5cm dla wymiarów w planie wykopów rozpartych i dla wykopów o szerokości dna powyżej 1,5m, 
± 15cm dla wymiarów w planie wykopów o szerokości dna większej niż 1,5m, 
± 5cm dla odległości krawędzi dna od ustalonej w planie osi wykopów dla przewodów podziemnych, 
+ 10cm dla wymiarów w pionie wykopów dla przewodów podziemnych, 
± 10% dla nachylenia skarp wykopów fundamentowych, 
+ 5% dla nachylenia skarp wykopów przewodów podziemnych, 
± 5cm dla szerokości korony nasypu drogowego, 
± 15cm dla szerokości podstawy nasypu drogowego. 

5.9 BHP i ochrona środowiska 

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie przebywali ludzie. 
Wykopu zabezpieczyć barierami. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy: 
a) używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
b) zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 
c) pozostawić pas terenu co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno składować ziemi 

pochodzącej z wykopu. 
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d) środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi skarpy wykopu, 
e) rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5m dla umożliwienia ucieczki 

robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 6. 

6.2 Kontrola i badania robót ziemnych 

Po wykonaniu i odbiorze robót ziemnych zasypowych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) badania podłoża gruntowego w momencie rozpoczynania robót dla oceny zgodności z dokumentacją techniczną,  
b)   badania gruntów w wykopach, w celu stwierdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi 
w projekcie, a także jeżeli potrzebne, dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie i skarpach wykopu, 
c)   badania wykonanej wymiany gruntu w wykopie, 
d)   badania wykonanych zasypek i nasypów, 
e)   badania zagęszczenia gruntów, 
f)    badania specjalne określone w projekcie. 

6.3 Kontrola wykonania i odbiór robót ziemnych 

Przy przygotowywaniu, wykonywaniu u odbiorze robót ziemnych należy wykonać: 
a) sprawdzenie dokumentacji technicznej i stwierdzenie czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty 

ziemne, 
b) kontrolę robót przygotowawczych, 
c) kontrolę wykonania wykopów i ukopów, 
d) kontrolę materiałów w złożu, 
e) kontrolę ew. wykonania wymiany gruntów w wykopie, 
f) kontrolę wykonania zasypek i nasypów, 
g) kontrolę zagęszczenia gruntów. 
Badania należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowych i odbioru końcowego robót. W czasie odbioru 
częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp będzie niemożliwy. 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Roboty 
zanikające należy wpisać do dziennika budowy. 
Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robót ziemnych i przygotowawczych muszą być opisane, 
wyjaśnione i uzasadnione. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

7.2 Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest m
3
 [metr sześcienny] gruntu w stanie rodzimym.  

Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 8. 
 
Przy odbiorze robót ziemnych należy wykonać: 

a) odbiór materiałów, 
b) odbiory częściowe robót, 
c) odbiór ostateczny robót, 
d) ocenę wyników odbioru. 

Roboty ziemne uznaję się za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania, kontrole i odbiory 
częściowe oraz odbiór ostateczny wykazują, że zostały spełnione wymagania określone w projekcie, Polskiej 
Normie, SST i przez Inżyniera z zachowaniem tolerancji wg pkt.6. 
W przypadku gdy choć jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorów dał wynik negatywny i nie zostały 
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany odbiór 
końcowy jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami należy poprawić w ustalonym terminie. 
Roboty, które po wykonaniu poprawek wykazują brak zgodności z wymaganiami, należy ocenić pod względem 
bezpieczeństwa konstrukcji, trwałości i jakości i albo rozebrać, a następnie wykonać ponownie, albo uznać za 
mające obniżoną jakość i uwzględnić skutki tego obniżenia w konstrukcji. 
W przypadku wykopów oraz podłoży, których ocena wykazała różnicę rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w 
stosunku do przyjętych w projekcie, odbiór może być dokonany po uwzględnieniu tej różnicy zarówno w projekcie 
robót ziemnych, jak i w projekcie konstrukcji, która ma być posadowiona na ocenianym podłożu, i po przedstawieniu 
oceny skutków zmian dla robót lub konstrukcji. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania wykopu uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji;  

 projekt zabezpieczenia wykopu; 

 zabezpieczenie wykopu na czas robót; 

 wykonanie rozpór i konstrukcji usztywniających, ich bieżąca kontrola i naprawy; 

 wykonanie wykopu; 

 odwiezienie urobku poza pas drogowy;  

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań; 

 likwidacja wszelkich zabezpieczeń; 

 obniżenie poziomu wody gruntowej przez zastosowanie urządzeń dostosowanych do warunków gruntowo – 
wodnych, 

 uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN – 86 / B – 02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN - EN 1997-2:2009 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie  

podłoża gruntowego 
PN – 88 / B – 04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN – 99 / B – 06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN – 98 / S – 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN - EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych  

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 
PN – 98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Załącznik B (normatywny)  
BN-64/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN - EN-1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 
PN – EN – 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych  

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

10.2 Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1978. 
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, Warszawa 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-11.01.04  ZASYPANIE  WYKOPÓW  FUNDAMENTOWYCH  

I  WYKONANIE  NASYPÓW PRZY  OBIEKTACH   

INŻYNIERSKICH  

 

11. WSTĘP 

11.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych związanych z wykonaniem zasypek wykopów fundamentowych i wykonaniem zasypek za obiektami oraz 
nasypów w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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11.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogowych  obiektach inżynierskich. 

11.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasypania wykopów fundamentowych, wykonania zasypek za 
przyczółkami i wzdłuż ścian konstrukcji oraz  wykonania nasypów ze skarpami przy obiekcie, w tym stożków 
przyczółków. 

11.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami w tym zakresie oraz z określeniami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  , pkt 1. 

11.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

ds

d
SI




  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr 

sześcienny, 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988, w gramach na 

centymetr sześcienny. 

11.4.2 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg  wzoru: 

10

60

d

d
=U  

gdzie: 
d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [mm], 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [mm]. 

11.4.3 Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób 
znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową. 

11.4.4 Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
ziemnych, lecz w obrębie pasa robót drogowych. 

11.4.5 Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 

11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

12. MATERIAŁY 

12.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

12.2 Materiały do wykonania robót 

12.2.1 Materiał do zasypki wykopów fundamentowych, zasypki za przyczółkami/ścianami 
konstrukcji  i stożków przyczółków/nasypów (skarp) przy obiekcie  

Jako materiał służący do zasypki wykopów fundamentowych przyczółków, zasypki za przyczółkami/ścianami 
konstrukcji i stożków przyczółków/nasypów (skarp) przy obiektach należy stosować żwiry, mieszanki i piaski co 

najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym od 5 i współczynniku filtracji k10  6 × 10
-5

 
m/s. Grunty nie mogą być zanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna 
przekraczać 2%).  
Wykopy na instalacje (np. rury kanalizacyjne w gruncie) do wysokości 30 cm powyżej wysokości przewodu lub jego 
obudowy należy zasypywać gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm.  
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Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem.  
Miejsce dokopu wybrane przez Wykonawcę powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. Pozyskiwanie gruntu z 
dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności zalegającego gruntu do wykonania 
zasypek oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu 
powinna być dostosowana do objętości gruntu pozyskiwanego z dokopu. 

12.2.2 Materiał do wykonania warstwy amortyzującej na płytach przejściowych 

Jako materiał na warstwę amortyzującą stosować należy piasek średni o wskaźniku 
różnoziarnistości nie mniejszym od 5. Grunt nie może być zanieczyszczony gruntem 
organicznym (zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%). 

13. SPRZĘT 

13.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

13.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Do zagęszczania zasypek można stosować: 

 gładkie walce stalowe, 

 walce ogumione, 

 lekkie, średnie i ciężkie walce wibracyjne, 

 ubijaki, 

 lekkie i ciężkie płyty wibracyjne. 
Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczanej warstwy. Dobór sprzętu 
zagęszczającego Wykonawca ustali doświadczalnie przed przystąpieniem do wykonywania zasypek. 

14. TRANSPORT 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

14.2 Transport materiałów 

Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, techniki 
odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału zasypki nie może powodować obniżenia jego właściwości.  
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w 
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na 
piśmie przez Inżyniera. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i badania 
określonymi w normie PN-S- 02205: 1998. 

15.2 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacja Projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 transport materiału wraz z załadunkiem i rozładunkiem, 

 wykonanie zasypki, 

 zagęszczenie zasypki, 

 roboty wykończeniowe. 

15.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
a) ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 
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b) określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

15.4 Wykonanie zasypek 

15.4.1 Projekt organizacji i harmonogram robót 

Zasypywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z ustaloną kolejnością robót, na podstawie harmonogramu robót 
opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Inżyniera. Harmonogram musi uwzględniać etapowanie 
robót.   

15.4.2 Ułożenie zasypek 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze projektowanych 
robót, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone z 
torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione.   
Ławy fundamentowe i ściany przyczółków można zasypywać po ich zaizolowaniu i wykonaniu warstwy filtracyjnej za 
przyczółkiem.  
Grunt zasypowy, w zależności od miejsca wbudowania,  powinien spełniać wymagania podane w pkcie 2. 

15.5 Zagęszczenie gruntu zasypowego 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu.  
Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu można 
układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Należy zwrócić uwagę, aby 
podczas zagęszczania nie uszkodzić izolacji fundamentu lub podpory.  
Grubość zagęszczanych warstw winna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
b) przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m, 
c) przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, przy czym 

grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie nasypów w granicy klina odłamu przy użyciu ciężkiego sprzętu. W 
okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie do wysokości 
około 30 cm powyżej urządzenia lub warstwy odwadniającej, w taki sposób aby nie uszkodzić systemu 
odwadniającego. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien wynosić co najmniej: 

 1,03 wg Proctora dla górnej warstwy nasypu do głębokości 1,20 m, 

 1,0 wg Proctora dla warstwy nasypu poniżej 1,20 m i zasypek przy fundamentach podpór, 

 0,97 wg Proctora dla stożków nasypu.     
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania, 
rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego 
zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do 

optymalnej (z tolerancją  2%), w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od 
optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. Jeżeli wilgotność gruntu 
przeznaczonego do zagęszczania jest większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od odchyleń podanych 
w pkcie 6, to grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli 
zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.  
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

 rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 

 prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
Obiekty obsypywane obustronnie powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron. Różnica 
poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0,5 m, jeżeli nie jest to uzasadnione obliczeniami 
statycznymi.   
Trudno dostępne miejsca przestrzeni mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem. Niedopuszczalne 
jest ich wypełnienie upłynnionym gruntem niespoistym. 

15.6 Wykonywanie zasypek w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypek w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w zasypce 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie zasypek powinno być 
przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wykonanej już zasypki. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 
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15.7 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.  

16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

16.2 Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki 

Przed przystąpieniem do zasypania wykopów należy sprawdzić ich stan (czy są oczyszczone ze śmieci, torfów, gytii, 
namułów, wody). 

16.3 Badanie gruntu do wykonania zasypek 

Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Badania przydatności gruntów 
powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 
3 razy na obiekt. 
Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST, przy czym: 
a) skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości należy sprawdzać wg PN-B-04481:1988: 

 grunty do zasypywania wykopów fundamentowych filarów nie powinny zawierać frakcji większych niż 100 
mm, 

 wskaźnik różnoziarnistości gruntów do zasypania wykopów fundamentowych przyczółków, zasypki za 
przyczółkami, stożków przyczółków i skarp przy obiekcie   powinien być wyższy niż 5 zgodnie z PN-B-
04481:1988, 

b) zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocą 
dwuchromianu potasu, przy czym zawartość części organicznych w gruncie do zasypek nie powinna 
przekraczać 2%, 

c) współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatości (zaleca się 
korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów Slichtera lub Bayera), a w przypadkach 
wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, przy czym współczynnik filtracji dla gruntów do 
zasypywania wykopów fundamentowych przyczółków, zasypek za przyczółkami i stożków przyczółków powinien 

wynosić k10  6 × 10-5 m/s. 

16.4 Badanie stanu zagęszczenia wykonania zasypek  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zaleca inaczej, badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pktu 1.4.1 należy 
wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m

3
 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory, przy 

czym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien  być zgodny z  pktem 5.6 z tolerancją ±2%. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 
nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. Wyniki kontroli 
zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w 
dzienniku budowy. 
Wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I wg PN-B-04481:1988. Odchylenia 

od wilgotności optymalnej w trakcie zagęszczania zasypki nie powinny przekraczać  2%. 

16.5 Kontrola rzędnych skarp i stożków  

Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa nie podaje inaczej dopuszczalne odchyłki od ustaleń Dokumentacji Projektowej nie powinny 
przekraczać: 
– 0,002 dla spadków, 

–  2 cm dla rzędnych. 
Nierówność powierzchni wykonanego stożka lub skarpy (wybrzuszenia i wklęśnięcia) mierzona łatą długości 3 m nie 

powinna przekraczać  2 cm. 

17. OBMIAR ROBÓT 

17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST D–M–00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 7. 

17.2 Obmiar robót ziemnych 

Jednostką obmiaru robót ziemnych jest m
3
 [metr sześcienny] gruntu spoistego lub niespoistego wbudowanego w 

nasyp, przy spełnieniu wymagań niniejszej SST oraz Dokumentacji Projektowej.  
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18. ODBIÓR ROBÓT 

18.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

18.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Do robót zanikających i ulegających zakryciu należą: 

 oczyszczenie dna wykopu, 

 ułożenie i zagęszczenie poszczególnych warstw. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena jednostkowa wykonania m

3
 nasypu uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, zakup i dowóz materiału na nasyp;  

 wbudowanie gruntu w nasyp z zagęszczeniem warstwami; 

 wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

 uporządkowanie terenu. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1 Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) 

D-M-00.00.00   Wymagania ogólne 

20.2 Normy 

PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
BN-77/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

20.3 Inne 

Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów 
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M-11.07.01        WYKONANIE ŚCIANKI SZCZELNEJ Z GRODZIC STALOWYCH 

 

 

21. WSTĘP 

21.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczególowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pogrążaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych wykonywanych w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

21.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

21.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych 
z pogrążaniem/wyrywaniem ścianek szczelnych z grodzic stalowych zgodnie z Dokumentacja Projektową 
Zamawiającego lub/i Wykonawcy. 
 
SST swoim zakresem obejmuje: 

7. prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe: 
8. zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania; 
9. wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie; 
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10. wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń; 
11. wykonanie platform roboczych i startowych 
12. montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych;  
13. uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót; 
14. pogrążanie i przycięcie grodzic stalowych, 
15. spawanie grodzic. 

 
Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje: 

16. wykonania dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt; 
17. przygotowania miejsc placów rozładunkowych oraz składowych; 
18. usunięcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych; 
19. wykonania kotew gruntowych, rozpór i kleszczy; 
20. wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych 
21. Roboty nie objęte niniejszą  SST należy realizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej lub/i odrębnej  SST. 

21.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

21.4.1 Zakotwienie - System zakotwienia ścianki szczelnej, np. zakotwienie z płyt lub ścian 
kotwiących łącznie ze ściągiem, kotwami wkręcanymi i skalnymi, zapuszczanymi 
kotwami gruntowymi, pale kotwiące oraz zakotwienia w postaci bryły zainiektowanej lub 
rozpartej. 

21.4.2 Konstrukcje pomocnicze - Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego 
wykonywania ścianek szczelnych. 

21.4.3 Podparcie - Zestaw kleszczy i rozpór do podparcia konstrukcji.  

21.4.4 Kombinowana ścianka szczelna - Ścianka szczelna złożona z elementów nośnych i 
uzupełniających. Elementami nośnymi mogą być stalowe rury, belki lub pale skrzyniowe. 
Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.  

21.4.5 Doświadczenia porównywalne - Udokumentowane lub inne jasno określone informacje 
dotyczące warunków gruntowych oraz warunków wykonawstwa, odniesione do 
podobnych rodzajów gruntów i skał, dla których spodziewane są podobne 
oddziaływania. Doświadczenia miejscowe uważane są za szczególnie przydatne. 

21.4.6 Poduszka - Tworzywo wypełniające ściśle wnękę kołpaku, które łagodzi siłę uderzenia 
spadającego młotka na kołpak i głowicę brusa (grodzicy) 

21.4.7 Rozejście zamków - Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy. 

21.4.8 Wskaźnik rozejścia zamków - Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków 
sąsiednich grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą szczepione całkowicie 

21.4.9 Kołpak - Urządzenie osadzone na głowicy brusa (grodzicy), które rozdziela uderzenie 
młota równomiernie na brusy zapobiegając dzięki temu uszkodzeniom głowicy brusa. 

21.4.10 Zagłębianie - Działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej 
głębokości w grunt. Zagłębianie bardzo często jest też nazywane pogrążaniem. 

21.4.11 Metoda zagłębiania - Wszystkie metody zagłębiania, takie jak: pogrążanie ciągłe 
pojedynczych elementów od razu na projektowaną głębokość, pogrążanie panelowe lun 
naprzemienne, pogrążanie etapowe za pomocą wbijania, wibrowania, wciskania lub 
kombinacja tych metod. 

21.4.12 Wspomaganie zagłębiania - Metoda mająca na celu zmniejszenie oporu 
zagłębiania podczas zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne rozwiercanie. 

21.4.13 Nakładka - Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic 

21.4.14 Rama prowadząca - Rama składająca się z jednej lub kilku sztywnych belek 
prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna, stosowana w celu pozycjonowania brusa 
podczas ustawiania i utrzymywania osiowości brusów w czasie łączenia i zagłębiania. 
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21.4.15 Młot - Część wyposażenia kafara, zapewniająca poprzez energię uderzenia 
zagłębienie brusa do określonej głębokości. Młotem jest też bardzo często nazywane 
urządzenie do wbijania grodzic w grunt. 

21.4.16 Prowadnica - Dźwigar lub podobny element zamocowany do wieży w celu 
prowadzenia brusa i młota (lub wibratora) podczas zagłębiania 

21.4.17 Kierownica - Urządzenie kierujące łączące kołpak lub/i młot z prowadnicą  

21.4.18 System prowadzący - Kompletny układ d prowadzenia brusa i młota (lub 
wibratora) podczas zagłębiania 

21.4.19 Bolec kotwiący - Pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia 
grodzicy z podłożem skalnym 

21.4.20 Kotwa wkręcana - Pręt zakończony gwintowanym ostrzem, który jako element 
kotwiący zostaje wkręcany w naturalne podłoże za grodzicami 

21.4.21 Szakla  - Osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji 
pionowej. 

21.4.22 Brus (grodzica) - Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona 
podwójna bądź wieloprofilowa). 

21.4.23 Ścianka szczelna - Ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku 
stalowych grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest poprzez wzajemne połączenie 
zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki. 

21.4.24 Konstrukcja ścianki szczelnej - Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, 
składająca się z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i kleszczy. 

21.4.25 Kontrola na placu budowy - Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu. 

21.4.26 Badanie terenowe - Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego 
sąsiedztwie. 

21.4.27 Przesuw - Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w 
kierunku podłużnym. 

21.4.28 Rozpora - Podłużny element ściskany, zwykle ze stali, drewna lub żelbetu, do 
podparcia ścianki szczelnej najczęściej połączony z kleszczami. 

21.4.29 Szablon - Specjalny rodzaj ram prowadzących używanych do ustawiania 
zakrzywionych lub załamanych w planie ścianek szczelnych. Często stanowią one 
platformę roboczą lub pomost dojściowy przy prowadzonych robotach kafarowych. 

21.4.30 Nanizacz - Urządzenie zamocowane w podstawie grodzicy w celu 
naprowadzenia grodzicy na zamek grodzicy wcześniej umieszczonej w ramie 
prowadzącej 

21.4.31 Wibrator - Urządzenie służące do zagłębiania i wyrywania brusów oraz 
elementów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych. 

21.4.32 Prasa hydrauliczna - Urządzenie służące do statycznego zagłębiania lub 
wyrywania brusów oraz elementów nośnych i uzupełniających kombinowanych ścianek 
szczelnych metodą bezwibracyjną przy wykorzystaniu siłowników hydraulicznych, a w 
przypadku gdy zastosowane urządzenie do statycznego zagłębiania brusów tego 
wymaga, przy wykorzystaniu zainstalowanych wcześniej brusów lub elementów 
startowych. 

21.4.33 Kleszcze - Pozioma belka, zwykle stalowa lub żelbetowa, przymocowana do 
ścianki szczelnej i połączona z zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu 
równomiernego rozłożenia działających sił na całą ściankę szczelną. 

21.4.34 Monitorowanie - Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej 
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procesu zagłębiania. 

21.4.35 Nadzór - Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji 
ścianki szczelnej. 

21.5 Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Polskimi Normami, niniejszą  SST oraz poleceniami Nadzoru.  
 
Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do opracowania własnym kosztem i 
staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającego projekt techniczny i technologiczny wykonania ścianek 
szczelnych. 
 

22. MATERIAŁY 

22.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w warunkach kontraktu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

22.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o gatunku zgodnym z 
Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami.  
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza się do stosowania wszystkie typy grodzic, które w 
dniu rozpoczęcia robót mogą być wykorzystywane w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

22.3 Grodzice stalowe 

22.3.1 Grodzice nowe 

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć nowych 
grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami. 
Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Gatunki stali grodzic 
 

Gatunek 
stali 

Granica plastyczności Reh [MPa] Wytrzymałość na rozciąganie 
Rm [MPa] 

Maksymalne 
wydłużenie A [%] 

S240GP 240 340 26 

S270GP 270 410 24 

S320GP 320 440 23 

S355GP 355 480 22 

S390GP 390 490 20 

S430GP 430 510 19 

 
Dobór ścianek należy przeprowadzić na podstawie obliczeń wytrzymałościowych – określenie Wx. Dobór konstrukcji 
rozparć ścianek szczelnych na podstawie obliczeń wytrzymałościowych. 

22.3.2 Materiały uszczelniające 

Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej. 
 

22.3.3 Inne materiały i wyroby 

Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej SST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji 
robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być zgodne z 
wymaganiami Dokumentacji Projektowej. 

23. SPRZĘT 

23.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
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Roboty powinny być wykonane specjalistycznym sprzętem do pogrążania/wyrywania grodzic )urządzeń 
hydraulicznych do statycznego wciskania grodzic) zgodnym z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz 
zaakceptowanym przez Nadzór.  
Grodzice mogą być pogrążane/wyrywane z zastosowaniem rządzeń do statycznego wciskania/wyciągania grodzic. 
Należy dobrać taki sprzęt do pogrążania, którego użycie nie spowoduje uszkodzenia sąsiadujących z placem 
budowy budynków, konstrukcji i instalacji podziemnych. 
Wykonawca na życzenie Nadzoru przedstawi charakterystykę sprzętu przeznaczonego do wykonania robót.  
Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprawnego sprzętu, który zapewni właściwą jakość prowadzonych robót, 
zgodność z normami BHP, ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi użytkowania sprzętu. Liczba, jakość i 
wydajność sprzętu musi gwarantować prowadzenie robót z odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i  SST.  

24. TRANSPORT 

24.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” Wymagania ogólne 
dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu.  

24.2 Wymagania szczegółowe 

Materiały do wykonania stalowej ścianki szczelnej (grodzice, zamki) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
Dobór środków transportu należy do Wykonawcy i zależy od wymagań konkretnego projektu. Przewożone materiały 
należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem.  
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic, zwłaszcza profili płaskich, jest częstą przyczyną 
trudności podczas zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być także przyczyną 
zniszczenia wstępnej powłoki grodzic. Podczas ustawiania grodzic zaleca się zapewnienie bezpiecznego dostępu 
robotnikom prowadzącym podstawę grodzicy podczas jej wstawiania w zamek grodzicy wcześniej zagłębionej. W 
przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu jest niemożliwe (np. w sytuacji gdy korona ścianki znajduje się na zbyt 
dużej wysokości), zalecane jest stosowanie nanizaczy, które umożliwiają połączenie zamków bez obecności osób na 
poziomie korony ścianki. 
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący znacznych 
ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziomego ułożenia brusów 
podczas transportu należy zapewnić podparcie w co najmniej w dwóch punktach, a podczas ułożenia pionowego, 
dopuszcza się jeden punkt zaczepienia. 
Zaleca się przestrzeganie specjalnych wskazań, dotyczących przenoszenia i składowania określonych przez 
producenta grodzic. Zalecane jest składowanie brusów w sposób umożliwiający ich łatwe podnoszenie w kolejności 
ich wykorzystania.  
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować.  
Składowanie i przenoszenie grodzic o profilach płaskich należy przeprowadzać z największą ostrożnością w celu 
uniknięcia odkształceń brusów.  
Gdy składowane są grodzice stalowe wstępnie powlekane, należy stosować przekładki między każdą grodzicą w 
stosie.  
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu liczby i 
miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa.  
Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania, aby uniknąć 
zniszczenia grodzic, a w szczególności zamków. Ochrona zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia 
grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność cierną może 
ulec zwolnieniu w sposób nieoczekiwany, dlatego też nie należy go stosować do przemieszczania brusów jeżeli nie 
są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa. 

25. WYKONANIE ROBÓT 

25.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

25.2 Wymagania szczegółowe 

25.2.1 Dokumentacja projektowa 

Roboty należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej na wykonanie ścianki 
szczelnej, która powinna zawierać następujące informacje ogólne: 

22. plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz możliwymi utrudnieniami; 
23. ograniczenia dotyczące dowozu sprzętu lub/i materiałów; 
24. lokalizację reperów na terenie lub w sąsiedztwie budowy wraz z opisem wysokościowym; 
25. lokalizację wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych  oraz sąsiadujących budynków i budowli wraz z 
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określeniem podatności na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót;  
26. opis rodzaju i parametrów/stanu gruntów, uwarstwienia podłoża na całym obszarze budowy oraz 

występowania i poziomów wód gruntowych; 
27. możliwość występowania kamieni, głazów lub innych przeszkód naturalnych i sztucznych w gruncie (np. 

starych fundamentów, kotew gruntowych, elementów ochrony katodowej, itp.); 
28. możliwość przyczepiania się gruntów spoistych do brusów w trakcie wyrywania ścianek; 
29. ograniczenia poziomu hałasu i drgań; 
30. ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki oraz metody wspomagającej; 
31. wymagania określające współczynnik przepuszczalności ścianki szczelnej w odniesieniu do wody i innych 

cieczy; 
32. w przypadku konstrukcji stykających się z wodą: poziom wody i jego zmiany (amplituda, częstość zmian 

wraz z ich przyczyną, np. opróżnienie zbiornika piętrzącego, pływy, itp.); 
33. dane dotyczące możliwych zanieczyszczeń gruntów. 

 
Dokumentacja Projektowa na wykonanie ścianki szczelnej powinna zawierać również informacje szczegółowe 
wymagania techniczne dotyczące ścianek szczelnych obejmujące: 

34. osie projektowanej ścianki szczelnej; 
35. rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic; 
36. projektowane rzędne korony i spodu ściany; 
37. sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący; 
38. informacje, czy konieczne jest zespawanie zamków dla przenoszenia obciążenia ścinającego w kierunku 

podłużnym; 
39. różne etapy wykonania konstrukcji ścianki szczelnej. 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się aby dostępne były następujące dane uzupełniające: 

40. porównywalne doświadczenia z robót przeprowadzonych na terenach przyległych lub z robót podobnych 
przeprowadzonych w podobnych warunkach; 

41. stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji  zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z 
określeniem rodzaju i głębokości posadowienia; 

42. dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich częstotliwość); 
43. silne przemarzanie gruntu wówczas, gdy może prowadzić do przekroczenia naprężeń w elementach ścianki 

szczelnej. 
 
Jeżeli w sąsiedztwie placu budowy znajdują się obiekty znajdujące się w zasięgu stref oddziaływania wykopu to 
projekt powinien zawierać następujące informacje: 

44. zasięgi stref oddziaływania wykopu, 
45. informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektów znajdujących się w strefie tych oddziaływań, 
46. zalecenia co do montażu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu, 
47. zalecenia co do częstotliwości wykonywania pomiarów geodezyjnych, badania stanu plomb i sprawdzania 

wahań poziomu wody gruntowej, 
48. zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoża gruntowego pod 

sąsiadującymi z wykopem obiektami. 
 
Dokumentacja Projektowa na wykonanie ścianki szczelnej powinna być opracowana przez Wykonawcę Robót. 
Opracowania Wykonawcy podlegają przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

25.2.2 Etapowanie robót 

Poszczególne etapy realizacji robót powinny zostać ustalone w harmonogramie robót na podstawie informacji 
zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie powinny zostać 
zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do następnego.  
Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące: 

49. poziomów zasypów i wykopów; 
50. poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku prowadzenia 

odwodnienia; 
51. charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej; 
52. przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów; 
53. ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką. 

25.2.3 Przygotowanie terenu budowy 

Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo i 
założoną wydajność prowadzonych robót. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukcji pomocniczych powinno 
odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przygotowanie terenu budowy obejmuje: 

54. wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie; 
55. wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych; 
56. ewentualne spawanie, cięcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polską Normą  oraz odpowiednią  

SST; 
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia pomocnicze: kleszcze 
drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte 
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śrubami. Zabiegi te wykonuje się w celu utrzymania należytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi ścianki. 
Podczas pogrążania grodzic w grunt żwirowaty zaleca się doczepiać od dołu sworznie ochronne, które 
zabezpieczają przed wtłaczaniem kamyków i zatykaniem zamka.  

25.2.4 Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych 

Wykonawca na terenie prowadzenia robót odpowiada za ochronę wszystkich instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Zamawiającego. Wykonawca 
zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał od odpowiednich władz 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta oraz 
właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania. 

25.2.5 Wykonanie robót 

Grodzice należy pogrążać statycznie wg technologii opracowanej przez Wykonawcę robót. 

25.2.6 Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych 

Z reguły woda przepływając przez zamki grodzic niesie ze sobą cząsteczki gruntu i dochodzi do samo uszczelnienia. 
Jeżeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelności zamków są bardzo wysokie lub jeżeli istnieją 
uzasadnione obawy co możliwości wystąpienia samouszczelnienia można zastosować jedną z metod zmniejszenia 
wodoprzepuszczalności ścianek szczelnych. Metody te powinny być określone w projekcie technologicznym 
opracowanym przez Wykonawcę robót. 
Szczelność zamków można powiększyć przez wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających do 
wnętrza zamków. Najczęściej środki takie jest w stanie dostarczyć producent grodzic.  

26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

26.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w warunkach kontraktu. 

26.2 Wymagania szczegółowe  

Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić: 
- poprawność wytyczenia osi ścianki; 
- ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu; 
- przygotowanie platformy roboczej;  
- zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej; 
- sprzęt zgodnie z nieniejszą SST; 
- materiały zgodnie z niniejszą SST. 
 
Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić: 
zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej z założeniami 
przyjętymi w projekcie; 

57. zgodność z założeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejności i metody wykonania robót; 
58. zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany,  kleszczy i rozpór, ich klasy 

stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót; 
59. dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic; 
60. zakres ewentualnych uszkodzeń w sąsiadujących budynkach, urządzeniach lub podziemnych instalacjach 

przed i po instalacji ściany w celu identyfikacji tych uszkodzeń, które mogłyby być spowodowane 
wykonywanymi pracami; 

61. jeżeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej są według Dokumentacji Projektowej parametrami 
krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby otrzymać wiarygodne 
dane do ich odwzorowania; 

62. głębokość wbicia ścianki. 
 
Jeżeli prace realizowane są na terenie zabudowanym, to zaleca się rejestrowanie okresowo drgań i poziomów 
hałasu na terenie budowy oraz w najbardziej narażonych budynkach. Zaleca się, aby takie pomiary były 
wykonywane zgodnie z miejscową praktyką w celu porównania wyników z kryteriami, które są odpowiednie dla tego 
rejonu. 
W przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością, okresowych pomiarów 
przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób pozwalający na ich porównanie z 
wartościami przemieszczeń przewidywanych w Dokumentacji Projektowej. 
Jeśli w sąsiedztwie konstrukcji ścianki szczelnej znajdują się budynki lub instalacje podatne na uszkodzenia, to 
oprócz pomiarów opisanych powyżej zaleca się uwzględnienie co najmniej: 

- pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości; 
- pomiarów osiadań budynków i instalacji. 

 
Tolerancje wykonania. 
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O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej z grodzic stalowych 
wynoszą:  

63. położenie głowic grodzic według planu pogrążania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki:  

64. na lądzie: e  75mm; 

65. na wodzie: e  100mm; 
66. pochylenie grodzic od pionu: 

67. na lądzie: i  imax  = 1% (0,01m/m); 

68. na wodzie: i  imax  = 1,5% (0,015m/m); 
 
Tam gdzie w Dokumentacji Projektowej wymaga zagłębienia grodzic w nachyleniu, podane tolerancje pochylenia 
mają zastosowanie w odniesieniu do zakładanego kierunku. 
Odchylenie grodzic od pionu może wynosić 2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie, pod warunkiem, że 
żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza się natomiast 
możliwości rozejścia się zamków. 
Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 
przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego oraz w 
przypadku konieczności podjąć odpowiednie działania naprawcze. Decyzję w tym zakresie podejmuje Projektant. 

27. OBMIAR ROBÓT 

27.1 Wymagania ogólne 

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

27.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

 m
2
 [metr kwadratowy] wbitej/wyjętej ścianki szczelnej o określonych parametrach, 

 m [metr]  długości przyciętej ścianki szczelnej po obwodzie. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych po wykonaniu ścianki. 

28. ODBIÓR ROBÓT 

28.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokóły odbioru robót: 

69. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg OST D–M–00.00.00, 

70. Odbiór częściowy i ostateczny wg OST D–M–00.00.00. 

28.2 Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej 

Odbioru robót dokonuje się na podstawie: 
71. obserwacji przebiegu pogrążania grodzic,  
72. zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową, wymaganiami  SST i uzgodnionym sposobem 

wykonania,  
73. deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą; 
74. wyniki pomiarów geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną Wykonawcy i sprawdzonych przez 

służbę geodezyjną Nadzoru, 
75. wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub zleconych 

przez Nadzór, 
76. Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót;  
77. zapisów w Dzienniku Budowy,  

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru. 

28.3 Odbiory częściowe 

Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier Projektu po zapoznaniu się z programem wytwarzania 
konstrukcji i programem montażu. Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji programów. Sposób i zakres 
odbiorów częściowych opisane są w pkt 6. niniejszej Specyfikacji. 

28.4 Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

29.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w warunkach kontraktu. 
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29.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
78. opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentów poprzedzających 

przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, programy zapewnienia 
jakości itp.); 

79. opracowanie dokumentacji na wykonanie ścianki szczelnej z uwzględnieniem zastosowanego sprzętu i 
technologii w istniejących uwarunkowaniach terenowych (pogrążanie statyczne); 

80. zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji; 
81. organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, rozładunek, 

przemieszczanie elementów w obrębie placu; 
82. montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu; 
83. bieżąca kontrola stanu technicznego budynków i budowli znajdujących się w sąsiedztwie robót w czasie 

pogrążania ścianki, 
84. wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji Projektowej,  SST lub 

zleconych przez Nadzór; 
85. wykonanie i montaż elementów dodatkowych, 
86. wykonanie ewentualnego pogrążania próbnego; 
87. pogrążanie ścianki szczelnej; 
88. montaż i demontaż rozparć; 
89. spawanie grodzic; 
90. usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych, 
91. roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze mające na celu określenie poziomu korony wbicia 

ściany oraz jej położenie w planie; 
92. przycięcie ścianki szczelnej wraz z wywozem odpadów, 
93. wyjęcie ścianki szczelnej stalowej wraz z wywozem z terenu robót, 
94. uporządkowanie terenu robót; 
95. przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót; 

 
Cena zawiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe powstałe w czasie pogrążania itp. 
 
Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie robót, powstałe trakcie lub po wykonaniu 
ścianek szczelnych spowodowane robotami objętymi SST Wykonawca będzie usuwać na własny koszt. 

30. PRZEPISY ZWIĄZANE 

30.1 Normy 

PN-EN ISO 12944  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów 
malarskich. 

PN-ISO 8501 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni.  

PN-EN ISO 2808   Oznaczanie grubości powłok. 
PN-EN 12063:2001:   Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 
PN-EN 10248-1:1999:   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki  
     dostawy. 
PN-EN 12048-2:1999:   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i  
     wymiarów. 
PN-EN 10249-1:2000:   Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki  
     dostawy. 
PN-EN 10249-2:2000:   Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i  
     wymiarów. 
PN-86/B-02480    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-68/B-06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  
     odbiorze. 
PN-88/B-04481    Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-60/B-04493    Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-83/B-02482    Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-81/B-03020    Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-83/B-03010    Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03200    Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 996:1998    Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 1993-5:2007 (U)   Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i grodze 
PN-EN 1997-1:2005 (U)  Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego  

30.2 Inne 

Zalecenia dotyczące wykonywania zabezpieczeń odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych  
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drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa - 1999 r. 

M-12.01.02     ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY   A-I,  A-II , A-III 

 

 

31. WSTĘP 

31.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego betonu konstrukcji prętami wiotkimi w ramach realizacji 
zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

31.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest wykorzystywana przy sporządzaniu Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych w których występują roboty zbrojarskie. 

31.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 
h) przygotowaniem zbrojenia  
i) montażem zbrojenia 
j) kontrolą jakości robót i materiałów 

31.4 Określenia podstawowe  

31.4.1 Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane 

31.4.2 Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny 

31.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

32. MATERIAŁY 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/06. 

Klasa stali 
Wytrzymałość 

charakterystyczna 

Znak gatunku 

stali 
Postać handlowa Średnica 

A-0 220 StOS okrągła walcówka gładka 

pręty gładkie 

5,5 – 14 

8 – 40 

A-I 240 St3SX i St3SY 

lub St3S 

okrągła walcówka gładka 

pręty gładkie 

5,5 – 14 

8 – 40 

A-II 355 

18G2-b żebrowane 

jednoskośnie 

walcówka 

pręty 

6 – 12 

10 – 32 

20G2Y-b walcówka 

pręty 

6 – 12 

10 – 28 

A-III 410 

34GS żebrowane 

dwuskośnie 

walcówka 

pręty 

6 – 12 

10 – 32 

BSt500S pręty 6 – 28 

A-IIIN 490 

20G2VY żebrowane 

dwuskośnie 

walcówka 

pręty 

6 – 28 

10 – 32 

RB500W 
pręty 6 – 32 

 
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2001-01-04-1115 Pręty żebrowane do zbrojenia betonu – 
RB500W/BSt500S – Q.T.B 

Własności mechaniczne i technologiczne stali 
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Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
81/H-84023.  

Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 

Gatunek stali Średnica pręta 
Granica 

plastyczna 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 
Wydłużenie trzpienia 

Zginanie -

średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 

StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180
o
) 

St3SX-b 5.5-40 240 370-460 24 d=2a(180
o
) 

18G2-b 6,0-32 355 480   

34G5-b 6-32 410 Min. 590 16 d=3a(90
o
) 

RB500W 5.5-40 500 Min. 550 14 180
o
 /3-6Ø 

 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2. Stal 
zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z w/w Polską Normą lub posiadać Aprobatę 
techniczną oraz deklarację zgodności. Wytwórca stali winien dołączyć atest hutniczy, w którym ma być podane: 

 - nazwa wytwórcy, 
 - oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2, 
 - numer wytopu lub numer partii, 
 - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
 - masa partii, 
 - rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 
 - znak wytwórcy, 
 - średnica nominalna, 
 - znak stali, 
 - numer wytopu lub numer partii, 
 - znak obróbki cieplnej. 
 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 - sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2:1998, 
 - sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2:1998, 
 - sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215 oraz PN-ISO 6935-2:1998, 
 - próba rozciągania wg PN-91/H-04310, 
 - próba zginania na zimno wg PN-90/H-04408. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać pozytywnie 
jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

32.1 Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5 mm. 

32.2 Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

32.3 Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

32.4 Kotwy kap chodnikowych 
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Kotwy kap chodnikowych wykonać ze stali S 235 wg rysunku szczegółowego zamieszczonego w Dokumentacji 
Projektowej. 

 

32.5 Zaprawa kotwiąca 

Do  wklejenia kotew stosować materiały wg SST M-20.10.01. 

33. SPRZĘT 

Prace zbrojarskie wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, nożycami i in. 
stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 

34. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Podczas transportu przestrzegać wymagań  
PN-88/H-01105. 

35. WYKONANIE ROBÓT 

35.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

35.2 Zakres wykonywanych robót 

35.2.1 Przygotowanie zbrojenia. 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-10042. 
Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od odkształceń i zanieczyszczeń. 
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by 
stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, może być 
powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. 
Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe 
działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną, należy opalać aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny 
być proste. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm,  w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wyciągarek. 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się z dokładnością do 1 
cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 
acetylenowym.  
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-91/S-10042. Na zimno na 
budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d   12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być 
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.   
 

 
Średnica pręta 
w mm 

Kąt  odgięcia 

 45º 90º 135º 180º 

 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
20 
22 
25 
28 
32 

 
- 
- 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
1,0 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 

 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 

 
0,5 
1,0 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
3,0 
3,5 
4,0 
5,0 

 
1,0 
1,0 
1,5 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
4,5 
5,0 
6,0 

 
Minimalne średnice trzpieni używane przy wykonywaniu haków zbrojenia 
 

 
Średnica pręta zaginanego w mm 
 

 
Stal gładka miękka 
Rak = 240 MPa 
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d   10 
10 < d   20 
20 < d   28 

do = 3d 
do = 4d 
do = 5d 

  
Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie 
mniejsza niż 5d dla stali klasy A-O i A-I. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu 
ulegają jednocześnie  wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20 d. 
 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min 30 % skrzyżowań. 

35.2.2 Montaż zbrojenia. 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) lub na prefabrykacie wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Montaż zbrojenia fundamentów (przyczółków) wykonać na podbetonie. Dla 
zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki dystansowe z tworzywa 
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 
podkładek  z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 
Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12 mm - nie 
mniejszej niż 1,5 mm). 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne 
otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. 
Stal wbudowywana w zbrojenie powinna spełniać wymagania punktu 2 i punktu 5.2.1. niniejszej specyfikacji. Stan 
powierzchni wkładek stalowych ma być zadawalający bezpośrednio przed wbudowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w Dokumentacji Projektowej jak i 
zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. 
Rozstaw zbrojenia i średnice powinny być zgodne z PN-91/S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej: 

  0,07 m  - dla zbrojenia głównego i podpór masywnych, 
  0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
  0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
  0,03 m  - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
  0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym jest niedopuszczalne. 
Łączenie prętów za pomocą spawania. 
W mostach drogowych dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 

 - czołowe, elektryczne, oporowe, 
 - nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
 - nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
 - zakładkowe spoiny dwustronne  - łukiem elektrycznym, 
 - zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
 - czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
 - czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
 - czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
 - zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem. 
 
Przed betonowaniem w deskowaniu należy umieścić kotwy kap chodnikowych. 

36. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

36.1  
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Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i fakt ten 
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inżynier winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z 
Dokumentacją Projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich średnic, długości i 
rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu przy użyciu 
przyrządów magnetycznych. 
 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia.  
 

 
Cięcia prętów 

(L - długość pręta wg   projektu) 

 
dla      L ≤ 6,0 m 

 

 
dla  L > 6,0 m 

Odgięcia (odchylenia w stosunku 
do położenia określonego w 
projekcie) 

        dla                        L ≤ 0,5 m 
        dla          0,5 m  < L ≤1,5 m 
        dla                        L > 1,5 m 

w = ± 10 mm 
w = ± 15 mm 
w = ± 20 mm 

    Usytuowanie prętów 
a) otulenie - zmniejszenie 
wymiaru w stosunku do wymagań 

  
w = 5 mm 

b) odchylenia plusowe 
(h - całkowita grubość elementu) 

        dla                        L ≤ 0,5 m   
        dla          0,5 m  < L ≤ 1,5 m 
        dla                        L > 1,5 m    

w = 10 mm 
w = 15 mm 
w = 20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami 
(a - odległość projektowana 
pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

 
dla 
a  < 0,05 m 
 
w = ± 5mm 

 
 
a <  0,20 m 
 
w = ± 10mm  

 
 
a < 0,40 m 
 
w= ± 20mm 

 
 
a > 0,40 m 
 
w = ± 30 mm 

 
d) odchylenia w relacji do 
grubości lub szerokości w 
każdym punkcie zbrojenia 
(b - całkowita grubość lub 
szerokość elementu) 

 
dla 
b  < 0,25 m 
 
w = ± 10 mm 

 
 
b  < 0,50 m 
 
w = ± 15 mm 

 
 
b  < 1,50 m 
 
w = ± 20 mm 

 
 
b > 1,5 m 
 
w = ± 30 mm 

 
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża wykonawcę robót, niezależnie od 
dokonanych uprzednio odbiorów. 
 

Dopuszczalne tolerancje: 

 - odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3 %, 

 - różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, 

 - dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25 mm, 

 - liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % 

wszystkich skrzyżowań (25 % na jednym pręcie), 

 - różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać  ± 0,5 mm, 

 - różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20 mm. 

37. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest: 
- kg [kilogram] wykonanego zbrojenia betonu stalą A-III zgodnie  z Dokumentacją Projektową, 
- kg [kilogram] wykonanej kotwy.  
Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy 
kg/m. Nie dolicza się stali użytej jako drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

38. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

39. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.0 "Wymagania ogólne". 
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów oraz oceną 
jakości wykonania robót na podstawie wyników badań pomiarów  i badań. 
 
Cena wykonania kg zbrojenia obejmuje: 

 - prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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 - koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 - oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
 - wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 
 - montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
 - oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
 - wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
 
Cena wykonania kg kotwy obejmuje: 

 - prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 - koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 - oznakowanie miejsca zamontowania kotew, 
 - zamocowanie kotwy w deskowaniu, 
 - oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
 - wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 
 
Roboty objęte ceną jednostkową określono w SST, w których występują roboty zbrojarskie. 

40. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-89/H-84023/01   Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-89/M-84023/06   Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki. 
PN-81/H-92120   Blachy grube i uniwersalne ze stali  konstrukcyjnej węglowej zwykłej  jakości i 

niskostopowej. 
PN-84/H-93000   Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco zwykłej jakości i 

niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i  sprężone. Projektowanie. 
PN-91/H-04310   Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-90/H-04408    Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-90/H-01103    Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104    Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105    Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie  
        i transport. 
PN-75/H-93200/00   Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-75/H-93200/06   Walcówka i pręty stalowe walcowane na gorąco. Walcówka i pręty do  wyrobu śrub i 

nakrętek na gorąco. Wymiary. 
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
 
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowania w kraju. 
Aprobata techniczna IBDiM Nr AT/2001-01-04-1115 Pręty żebrowane do zbrojenia betonu – 
RB500W/BSt500S – Q.T.B 

M-13.01.00      BETON  KONSTRUKCYJNY 

 

41. WSTĘP 

41.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczególowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu konstrukcyjnego w monolitycznym drogowym 
obiekcie inżynierskim realizowanym w ramach zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

41.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

41.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
betonu konstrukcyjnego oraz ułożeniu go w monolitycznych elementach obiektów inżynierskich.  
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41.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymałości nie mniejszej 
niż wytrzymałość betonu klasy B 25. 

1.4.2. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30 (C25/30)) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G
 (np. beton klasy B30 

(C25/30) przy Rb
G
 = 30 MPa).  

1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.6. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych. 

1.4.7. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 
warunkach. 

 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 1.4.   

41.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 1.5. 
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inżynierskich powinny być spełnione wymagania 
podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej 
Rozporządzeniem. 

42. MATERIAŁY 

42.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

42.2 Wytrzymałość betonu 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a także: 
a) w fundamentach i podporach obiektów mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, których najmniejszy 

wymiar jest większy od 60 cm, znajdujących się w nieagresywnym środowisku, z wyjątkiem podpór mostów 
narażonych na niszczące działanie wody i kry – nie mniejszą niż B25 (C20/25),  

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a): 
- znajdujących się w agresywnym środowisku lub narażonych na niszczące działanie wody i kry, 
- których najmniejszy wymiar jest nie większy niż 60 cm, 
nie mniejszą niż B30 (C25/30),  

c) w konstrukcjach nośnych przęseł i w elementach ich wyposażenia, w przepustach – nie mniejszą niż B30 
(C25/30), 

d) w konstrukcjach sprężonych – nie mniejszą niż B35 (C30/37). 

42.3 Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny: 
1) do betonu klasy B25 (C20/25) – klasy 32,5 N, 
2) do betonu klasy B30 (C25/30), B35 (C30/37) i B40 (C35/45) – klasy 42,5 N, 
3) do betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 N, 
spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002  . 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 
Stosowane  cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 
1) zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niż 60%, 
2) zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A   - nie większa niż 20%, 
3) zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 
4) zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.   
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Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996  , 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996  . 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w normie PN-EN 197-
1:2002  . 
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002   oraz  BN-88/6731-08. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z 
uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia oraz SST. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi 
uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy betonu i 
odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać 
wymagania określone w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2. 

2.3.2.1. Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 
1) do betonów klas B30 (C25/30) i wyższych -  grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez 

uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 16 mm, spełniające 
następujące wymagania: 
a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych  nie powinna być większa niż 1%, 
b) wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie powinien być większy niż 

16%, dla grysów  bazaltowych i innych nie powinien być większy niż 8%, 
c) nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niż 1,2%, 
d) mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 2%, a wg 

zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-11112:1996   nie większa niż 10%, 
e) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż   5%, a nadziarna nie 

większa niż 10%, 
f) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%, 
g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34   nie wywołująca zwiększenia wymiarów 

liniowych ponad 0,1%, 
h) zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%, 
i) zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%, 
j) zawartość   zanieczyszczeń   organicznych  nie  powodująca  barwy  ciemniejszej od  

wzorcowej, 
k) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
l) dla betonów klasy B35 (C30/37) i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie.  

Do betonu klasy B30 (C25/30) powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych na rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 16 mm (dla betonu klasy B30 (C25/30)) 



 

M-11.01.01 
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 

 

                                                                                                               400 

 

2) do betonu klasy B25 (C20/25) – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż  31,5 mm, spełniający 
następujące wymagania: 
a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-86/B-06712   dla kruszywa marki 30, 
b) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%, 
c) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a nadziarna nie 

większa niż 10%, 
d) nie dopuszcza się grudek gliny,  
e) do betonu klasy B25 (C20/25) należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 

granicach podanych na rysunku 2. 

 
 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,6 mm (dla betonu klasy B25 (C20/25)) 

 
 

2.3.2.2. Kruszywo drobne 

Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm pochodzenia rzecznego 
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania: 
1) w zakresie zawartości określonych ułamkiem  masowym  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym: 

a) ziarna nie większe niż 0,25 mm – (1419)%, 

b) ziarna nie większe niż 0,5 mm – (3348)%, 

c) ziarna nie większe niż 1 mm – (5776)%, 
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2)  w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 
a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%, 
b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 
c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%, 
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
e) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34  , nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 
f) nie dopuszcza się grudek gliny.  

2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna być 
wydana na podstawie: 
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-86/B-

06712) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

 oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1:2012, 

 należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002   dla korygowania recepty 
roboczej betonu. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 
wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

 2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 
  1) domieszek uplastyczniających, 
  2) domieszek upłynniających, 
  3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 
  4) domieszek napowietrzających, 
  5) domieszek przyspieszających wiązanie, 
  6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 
  7) domieszek opóźniających wiązanie, 
  8) domieszek i dodatków uszlachetniających, 
  9) domieszek i dodatków mineralnych, 
10) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów i pochylni, 
11) domieszek mrozoochronnych. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 

przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 

wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływy 

domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002   oraz wymagania podane w „Zaleceniach 
dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym”  . 
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM oraz atest 
producenta. 

42.4 Skład mieszanki betonowej 

2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony   zgodnie z „Rozporządzeniem”   i następującymi  zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 

wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  
2) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5), 
3) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250), 

sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka opadowego. Dopuszcza się badanie 
stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między założoną konsystencją mieszanki, a 

kontrolowaną nie mogą przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 mm przy pomiarze stożkiem 
opadowym. 

4) w przypadku konieczności podawania mieszanki betonowej za pomocą pompy, konsystencja mieszanki po 
dodaniu środków uplastyczniających powinna być określona jako S3 lub S4 zgodnie z normą PN-EN 12350-2. 
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5) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250   nie 
powinna przekraczać: 

 wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 
6) zawartość powietrza należy określać zgodnie z normą PN-EN 12350-7. 

 

Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %,  
przy uziarnieniu kruszywa 

  0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 

1 
Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 
Beton narażony na stały dostęp wody, 
przed zamarznięciem 4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 
7) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie 
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 

8) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (35) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od 
dopuszczalnej ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową, 

9) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m
3
 dla betonu klasy B25 (C20/25) i B30 (C25/30), 

 450 kg/m
3
 dla betonu klas B35 (C30/37) i wyższych. 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 
10) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10
0
C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 

należy określić jako równą       1,3 Rb
G
 . 

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 

1 Nasiąkliwość Do 4 % PN-88/B-06250   

2 Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250   

3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%. 
Spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) 

PN-88/B-06250   

  
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno być wykonane 
wg PN-88/B-06250. 
 
Dla elementów obiektów inżynierskich mających bezpośredni kontakt z wodą i z chemicznymi środkami 
odladzającymi należy przyjąć nasiąkliwość do 4% (beton B30, B35, B40, B50), dla pozostałych elementów obiektów 
inżynierskich należy przyjąć nasiąkliwość do 5%. 
Dla betonów niekonstrukcyjnych (beton < B25) zaleca się przyjęcie jedynie wymagań w zakresie wytrzymałości na 
ściskanie. 

43. SPRZĘT 

43.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 3. 
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

43.2 Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 
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3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Zabrania się 
stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy  
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w płaszczyźnie 
poziomej. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny charakteryzować się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 

44. TRANSPORT 

44.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

44.2 Transport i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z  BN-88/6731-08  . 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-

76/P-79005  . Masa worka z cementem powinna wynosić 50 2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz napisy na 
workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002  .   
Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na 
otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach zamkniętych (budynkach lub 
pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 
odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem.  
Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 
umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. Cement 
wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002  . Cement luzem 
powinien być przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, żelbetowych lub betonowych 
przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu luzem, zaopatrzonych w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 
sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002  . Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne 
świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do 
betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

44.3 Transport i magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 
Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

44.4 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w stosunku 
do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość 
„gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, 
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
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Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i 
wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 

 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. 
Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie.  
Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie przenośników taśmowych 
jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry i 12° przy transporcie w 

dół, 
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do zgarniania 

zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien być stopniowo 
wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu powinno się 
używać rynien lub lejów zsypowych.  Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie powinna wynosić więcej niż 
0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości do 3,0 m, a za 
pomocą leja zsypowego – do 8,0 m.  

45. WYKONANIE ROBÓT 

45.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 5. 

45.2 Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową,  SST oraz z wymaganiami norm PN-
88/B-06250  , PN-99/S-10040   i „Rozporządzeniem”   oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez 
Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, projekty wykonawcze 
rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
 

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 
2. wytworzenie mieszanki betonowej, 
3. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 
4. pielęgnację betonu, 
5. rozbiórkę deskowań i rusztowań, 
6. wykańczanie powierzchni betonu, 
7. roboty wykończeniowe. 

45.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, 
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw 
izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję 
(kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 5.3.1. Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 
projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040  . W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami 
roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  

projektowej, 
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i odebrane, aby 
wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca 
powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby 
Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 
Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową: 
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm, 

0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 
 

45.3.1.1 Dopuszczalne ugięcia deskowań: 
 
1/200 l  - w  deskach i belkach pomostów, 
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i   żelbetowych, 
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 

5.3.2. Rusztowania  

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego, opartego 
na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać wymagania podane w PN-99/S-
10040  . Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji 
projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób 
posadowienia rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie 
pozwolenia.  
W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 

c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  niż wychylenie o  10 cm w 
poziomie w mierze liniowej, 

d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarków)  o  20 cm, 
e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 
f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 

45.4 Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w SST wymagań. Wykonywanie masy betonowej powinno 
odbywać się na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera.  
Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m

3
 

betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania mieszanki betonowej. 
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Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie wagowo z dokładnością  

3% w przypadku kruszywa oraz   2% w przypadku pozostałych składników. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa. 
Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania powinien być ustalony 
doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia mieszającego, jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty. 

45.5 Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 
Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.  
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z dokumentacją 
projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac 
własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców). 

5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 
powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi; 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy; 
– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory 

wgłębne. 

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość   5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie   20÷30 s, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym, 

 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,350,7 m, 

 grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej grubości należy 
zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

 belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 s, 

 wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie grubszych 
niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym, 

 zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się 
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 

5.5.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodn ione 
z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042  . Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 
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 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
cementowego, 

 narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 23 mm lub zaprawy cementowej 
1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM, 

 obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest 
wyższa niż 20

0
C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy 

unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
 

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 
Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w  chwili  układania  i zabezpieczenia  
uformowanego  elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 
MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania odpowiednich 
zabezpieczeń. 

45.6 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  zakończenia betonowania   
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę).  Przy temperaturze  +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 
dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda  stosowana  do  polewania   betonu  powinna   spełniać  wymagania   normy PN-EN 1008:2004  . 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili 
uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej i po okresie 
dojrzewania określonym w SST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze rozformowanie elementów konstrukcji jest 
możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inżyniera. 

45.7 Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad powierzchnię,   
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

producenta zastosowanej hydroizolacji i SST określającej warunki układania hydroizolacji, 
d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas betonowania 

elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty powinno się 
wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości powierzchni zmierzone na łacie 
długości    4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa nie 
przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 
deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, 
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm, 
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g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i wystają z betonu 
po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a otwory 
powinny być wypełnione zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające powinny być 
skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie zatwierdzonym przez Inżyniera. 
Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić betonem cementowym bezskurczowym 
wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

45.8 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

46. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

46.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

46.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami 
podanymi w SST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub 
przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

46.3 Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996  , 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996  , 
– obecności grudek gliny. 
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 
cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  Początek Stałość objętości 
(rozszerzalność), 
mm 

wczesna normowa,  
po 28 dniach 

 czasu wią-
zania, min po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 32,5  -  16  32,5  52,5  75 

 10 Klasa 42,5  10 -  42,5  62,5  60 

Klasa 52,5   20 -  52,5 -  45 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 

W przypadku gdy: 

 czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996 , 

 cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 , 

 okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002 , 
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996   
Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 , 

 oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001   (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 , 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1:2012. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy 
przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 .  
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Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM oraz PN-EN 
934-2:2002 . 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 
 

46.4 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.4.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu, 

 przepuszczalność wody przez beton. 
Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w PN-88/B-
06250   oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające 
osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i 
betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. Projektant może określić dodatkowe wymagania 
dotyczące kontroli jakości betonu. 

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także na próbkach 
laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co 
najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Badanie należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 12350-2. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny 
przekroczyć wartości podanych w pkt. 2.4.1. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w 
mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie 
domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.  2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową zgodnie z planem 
kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek 
napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić 
zgodnie z PN-EN 12350-7. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać przedziałów wartości 
podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji. 

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności określonej w 
planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu lub na jeden element obiektu (np. słup, 
podporę) o objętości do 50 m

3
,  12 próbek w przypadku elementów konstrukcji betonowych o objętości powyżej 50 

m
3
, 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m

3
, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 

Próbki pobiera się wg normy PN-EN 12350-1 przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w 
okresie betonowania, a następnie przechowuje się i pielęgnuje zgodnie z PN-EN 12390-2. Ocenie podlegają 
wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  
Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 12390-1.  
Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej określonej wg PN-EN 
206-1. 
Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane na próbkach z 
betonu w wieku 28 dni. Wymagania w zakresie przechowywania, badania oraz klasy betonu należy przyjąć zgodnie 
z normą PN-EN 206-1.  

6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250  . Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się na 
próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 
1 raz na 5 tys. m

3
 betonu.  Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie 

nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, zaleca się 
wykonanie badania na co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 
dniach dojrzewania betonu. 

6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
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Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej  
2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m

3
 betonu. Zaleca się badanie 

mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania 
stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się 
stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250). 
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno być 
wykonane  wg PN-88/B-06250  , z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych 
próbkach. 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące warunki:  
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250  : 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie    zamrażanych nie jest 

większe niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250  : 

– próbka nie wykazuje pęknięć,  
– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w żadnej próbce 

wartości 0,05m
3
/m

2 
powierzchni zanurzonej w wodzie.  

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 
3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m

3
 betonu. Dopuszcza się badanie wodoszczelności 

na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. 
Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250  , nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

6.4.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 
206-1 oraz dodatkowo normą  i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji. 
Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 
– sklerometryczna (wg PN-EN 12504-2:2002),  
– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005), 
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji), 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania 

proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji odwiertach 
lub wykonanych wcześniej próbkach. 

46.5 Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa albo 
SST nie przewidują inaczej.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 

– długość przęsła:  2,0 cm, 

– rozpiętość usytuowania łożysk:  1,0 cm, 

– oś podłużna w planie:  2,0 cm, 

– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych:  2,0 cm, 
– wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5 mm, 
– szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niż 3mm, 

– grubość płyt: +1% i -0,5%, lecz nie więcej niż   0,5 cm, 

– rzędne wysokościowe:  1,0 cm, 
Tolerancje dla fundamentów: 

– usytuowanie w planie:  5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m:  2,0 cm), 

–  rzędne wierzchu ławy:  2,0 cm, 

– płaszczyzny i krawędzie-  odchylenie od pionu:  2,0 cm, 
Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych: 
– pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm), 

– wymiary w planie:  2,0 cm dla podpór masywnych,  1,0 cm dla podpór słupowych, 

– rzędne wierzchu podpory:  1,0 cm. 
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46.6 Kontrola rusztowań i deskowań 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
– PN-89/S-10050   w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-93/S-10080   w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących miarę 

odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywność stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z poziomem 

wymaganym. 
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do 
niezależnych reperów.  
Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem powinny być prowadzone 
badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie 
dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 

46.7 Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe 
powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne 
zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna 
być odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. 
Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-
91/S-10042. Rysy te nie powinny przekraczać długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki w 
kierunku poprzecznym, lecz nie więcej niż 0,5 m. 
Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o minimalnym skurczu i 
wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia 
powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

47. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest  m
3
 [metr sześcienny] betonu konstrukcyjnego określonej klasy zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

48. ODBIÓR ROBÓT 

48.1 Ogólne zasady odbioru 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 projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

48.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie deskowań i rusztowań, 
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów). 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“   oraz 
niniejszej SST. 

49. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za m

3
 betonu zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

f) prace pomiarowe i przygotowawcze  
g) transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
h) oczyszczenie gruntu podłoża - deskowania, 
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i) wykonanie Projektu deskowania i rusztowania, 
j) wykonanie rusztowania i deskowania wg w Projektu zaakceptowanego przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
k) opracowanie receptury betonu, 
l) przygotowanie mieszanki betonowej: koszt mieszanki i dodatków do betonu oraz dodatkowych badań 

labolatoryjnych  
m) ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu wraz z zagęszczeniem, 
n) pielęgnacja betonu, 
o) rozebranie deskowania i rusztowania, 
p) usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
q) wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

50. PRZEPISY ZWIĄZANE 

50.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

50.2 Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości  objętości 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń obcych 
PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -    Część 6: Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
PN-99/S-10040 Obiekty  mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badania nieniszczące - Oznaczanie liczby 

odbicia. 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i  badania 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. Definicje, 

wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
PN-EN 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka. 
PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej – Część 7: Badanie zawartości powietrza – Metody 

ciśnieniowe. 
PN-EN 12390-3 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań. 

50.3 Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735 
Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie komunikacyjnym. 
GDDP, 1998 
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M-13.01.01      BETON  FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU 

 

 

 

51. WSTĘP 

51.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu fundamentów w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

51.2 Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

51.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres Robót obejmuje wykonanie fundamentów podpór mostowych oraz gzymsów na ścianie oporowej z betonu 
klasy  B30 (C25/30) w deskowaniu lub bez deskowania. 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
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- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu. 

51.4 Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

51.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

52. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

53. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

54. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

55. WYKONANIE ROBÓT 

W fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za 
pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. Górę płyt 
fundamentowych zagęszczać łatami wibracyjnymi.  
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z SST M-13.01.00.  

56. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00.oraz poniższych wymagań: 

 0,002 – dla spadków terenu, 

 + 2 cm – dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, 

 15 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna  1,5 m, 

 5 cm – w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna  1,5 m. 

57. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

58. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

59. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

60. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
 
 
 

M-13.01.04      BETON  PODPÓR W ELEMENTACH O GRUBOŚCI > 60 CM 

 

 

 

61. WSTĘP 

61.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu podpór w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

61.2 Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 
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61.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie podpór mostowych z betonu klasy B35 (C30/37) w deskowaniu. 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu. 

61.4 Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

61.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

62. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

63. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

64. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

65. WYKONANIE ROBÓT 

W masywnych fundamentach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź 
też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi. Górę korpusów 
podpór zagęszczać sprzętem dostosowanym do elementów drobnowymiarowych. 
Beton winien być starannie pielęgnowany zgodnie z SST M-13.01.00.  

66. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg Specyfikacji M-13.01.00 poniższych wymagań: 
 
dla ciosów podłożyskowych wg instrukcji producenta łożysk 
 
dla korpusów przyczółków: 

  pochylenie ścian 0.5% wysokości, lecz nie więcej niż 5 cm, 

  wymiary w planie ± 2 cm, 

  rzędne wierzchu ± 1 cm. 

67. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

68. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

69. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

70. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
 
 
 

M-13.01.05      BETON  USTROJU NIOSĄCEGO  

W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 CM 
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71. WSTĘP 

71.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu ustroju niosącego w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

71.2 Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

71.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie pomostu oraz płyty zespalającej i wlotów z betonu klasy B35 (C30/37). 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu. 

71.4 Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

71.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

72. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

73. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

74. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

75. WYKONANIE ROBÓT 

75.1 Płyta pomostu 

Przed rozpoczęciem betonowania należy osadzić zakotwienia kap chodnikowych oraz sączki zabezpieczając je 
przed wypłynięciem. W czasie betonowania płyty przy sączkach należy właściwie ukształtować beton. Układany 
beton należy zawibrować wibratorami wgłębnymi oraz zawibrować listwami wibracyjnymi, nie wolno używać listew 
wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru betonu, operację tą należy wykonywać zwykłą łatą 
drewnianą i dopiero w następnej kolejności beton zagęścić listwą wibracyjną. 
Otwory sączków muszą być zabezpieczone przed betonowaniem. Betonowanie należy wykonać w jednym etapie 
prowadząc całym przekrojem. 
Deskowanie i rusztowanie powinno w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły 
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenie przy wylewaniu jej z pojemników, z uwzględnieniem 
szybkości betonowania i sposobu zagęszczania. Konstrukcja deskowań powinna uwzględniać łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność użycia. Tarcze deskowań powinny być szczelne tak, aby zabezpieczały przed 
wyciekiem zaprawy. Materiał na deskowanie nie może pęcznieć, mieć pęcherzy lub zwichrowań ani plamić betonu. 
Można stosować szalunki metalowe, lecz muszą podlegać takim samym wymogom jak drewniane. Blachy użyte do 
tych szalunków winny mieć odpowiednią grubość, aby były nieodkształcalne. Łby śrub i nitów powinny być 
zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewniać sztywne połączenia szalunków i możliwość ich 
usunięcia bez zniszczenia betonu. Szalunki winny być chronione przed rdzą, tłuszczem i innymi zanieczyszczeniami. 
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim, czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi ani nie zniszczy 
powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy szalunków, lecz przed ułożeniem 
zbrojenia. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich większa część 
mogła pozostać na stałe w konstrukcji betonowej. Dopuszcza się użycie ściągów drucianych w sekcjach o 
skomplikowanym kształcie geometrycznym. Ściągi należy usuwać z betonu do głębokości conajmniej 25 mm od 
powierzchni. Podczas betonowania, z konstrukcji należy usunąć wszelkie rozpórki i zastrzały wykonane z drewna lub 
metalu. Wszelkie widoczne krawędzie betonu winny być zukosowane 20x20 mm. Szczegółowe wymagania 
dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251. Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym 
nadzorem technicznym, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Rozbiórka deskowań i rusztowań 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton conajmniej 2/3 projektowanej wytrzymałości oraz nie szybciej niż po 
upływie 14 dni od zabetonowania. Bezpośrednio przed betonowaniem deskowanie należy starannie oczyścić przez 
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przedmuchanie sprężonym powietrzem. Zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera, a zezwolenie na 
betonowanie wpisane do dziennika budowy. Przy odbiorze należy zwrócić szczególną uwagę na stabilność i 
odpowiednią wytrzymałość deskowania gzymsów, właściwe ułożenie i powiązanie zbrojenia, zgodne z projektem 
otulenia prętów. Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka płyty. Pręty zbrojeniowe powinny być 
łączone zgodnie z normą z zachowaniem odpowiedniej długości zakładów i przestrzegania zasady nie łączenia 
prętów w jednym przekroju.. 
Zwraca się uwagę na konieczność dokładnego wygładzenia górnej powierzchni betonu płyty. Powierzchnię świeżego 
betonu należy wygładzić przez zacieranie. Górna powierzchnia płyty powinna być tak przygotowana, aby szczelina 
pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10 mm. Powierzchnia betonu nie może mieć 
ostrych krawędzi oraz lokalnych zagłębień przekraczających wysokości 5 mm. 
Warunki dotyczące składników mieszanki betonowej, jej wytwarzania, betonowania oraz badań podane są w części 
dotyczącej wykonywania mieszanek betonowych i konstrukcji żelbetowych niniejszych specyfikacji. 
Zespolenie belek KUJAN z żelbetową płytą współpracującą zapewniają stalowe pręty wystające z półek belek. 
Betonowanie płyty pomostu należy prowadzić w sposób ciągły. 

75.2 Płyta zespalająca oraz wlot/wylot ze skrzydłami 

Na prefabrykatach przepustów wykonana zostanie żelbetowa płyta zespalająca o grubości 23-26cm. Na końcach 
płyty zespalającej ukształtowane zostaną wsporniki służące do oparcia monolitycznych płyt przejściowych. Od strony 
wlotu i wylotu elementy prefabrykowane zwieńczone zostaną monolitycznymi ścianami czołowymi. 

76. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00.oraz poniższych wymagań: 

- długość przęsła  2 cm, 

- rozpiętość w osi podparcia  1cm, 

- oś podłużna w planie  1 cm, 

- wymiary płyty w planie  1 cm, 

- grubość przęsła  0.5 cm, 

- rzędne  1cm. 

77. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

78. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

79. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

80. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
 
 
 

M-13.01.07     BETON  ZABUDOWY CHODNIKÓW  

W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 CM 

 

81. WSTĘP 

81.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu kap chodnikowych w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

81.2 Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

81.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kap chodnikowych z betonu klasy B30 (C25/30). 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 
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- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu. 

81.4 Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

81.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

82. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

83. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

84. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

85. WYKONANIE ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

86. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00.oraz poniższych wymagań: 

- długość  2 cm, 

- oś podłużna w planie  1 cm, 

- wymiary płyty w planie  1 cm, 

- grubość płyty  0.5 cm, 

- rzędne  1cm. 

87. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

88. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

89. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

90. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-13.01.08      BETON  PŁYT PRZEJŚCIOWYCH 

 

 

 

91. WSTĘP 

91.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu płyt przejściowych w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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91.2 Zakres stosowania SST 

Wg SST M-13.01.00. 

91.3 Zakres robót objętych SST 

Zakres robót obejmuje wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B30 (C25/30) w deskowaniu. 
SST dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej, 

- wykonaniem deskowań i niezbędnych rusztowań, 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  

- pielęgnacją betonu. 

91.4 Określenia podstawowe 

Wg SST M-13.01.00. 

91.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wg SST M-13.01.00. 

92. MATERIAŁY 

Wg SST M-13.01.00. 

93. SPRZĘT 

Wg SST M-13.01.00. 

94. TRANSPORT 

Wg SST M-13.01.00. 

95. WYKONANIE ROBÓT 

W płytach mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. Mieszankę można 
zagęszczać belkami-łatami wibracyjnymi, a tam gdzie nie można ich przemieścić - wibratorami powierzchniowymi. 
Grubość zagęszczanej warstwy nie powinna przekraczać 25 cm, a w płytach zbrojonych górą i dołem 18 cm. W 
takich wypadkach należy stosować wibratory wgłębne i dodatkowo na powierzchni łaty. Ostatni przejazd łatą 
z wyłączonym silnikiem. 
Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 
obciążaniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi,  zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i zabrudzenie. 
Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być 
każdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inżyniera. 
Płyty opierają się z jednej strony na wsporniku wykształconym w ścianie przyczółka i z drugiej strony na 
zagęszczonym nasypie. 

96. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00.oraz poniższych wymagań: 
- długość ± 2 cm, 
-  oś podłużna w planie ± 30 mm, 
- grubość płyty ± 0.5 cm, 
- usytuowanie w planie ± 2 cm, 
- rzędne ± 1 cm. 

97. OBMIAR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

98. ODBIÓR ROBÓT 

Wg SST M-13.01.00. 

99. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wg SST M-13.01.00. 

100. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wg SST M-13.01.00. 
 
 
 

M-13.02.02      BETON  KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 
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101. WSTĘP 

101.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 (C20/25) w 
ramach zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

101.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

101.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 (C20/25) oraz ułożeniu go w niekonstrukcyjnych elementach (jak 
podłoże ław fundamentowych, podwalina umocnienia stożka przyczółka, nadbeton i inne) drogowych obiektów 
inżynierskich.  

101.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton niekonstrukcyjny – beton w elementach obiektu mostowego, ustalonych w dokumentacji projektowej, o 
wytrzymałości mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B 25 (C20/25). 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz z SST M-13.01.00 „Beton konstrukcyjny w 
obiekcie mostowym”  .    

101.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

102. MATERIAŁY 

102.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”   pkt 2. 
Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy niższej niż B25 (C20/25), stosowanego w drogowych obiektach 
inżynierskich nie obowiązują wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 
ich usytuowanie . Beton powinien być wykonany zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250. 

102.2 Wytrzymałość betonu 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. 
W Dokumentacji Projektowej przewidziano zastosowanie betonu B10 (C8/10) oraz B15 (C12/15). 

102.3 Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu klasy poniżej B25 (C20/25) powinien być stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny  
klasy 32,5 N spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie PN-EN 197-
1:2002. 
Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-88/6731-08. 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań z 
uwzględnieniem wymagań ST. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inżyniera. 
 

2.3.2. Kruszywo 
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Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej B25 (C20/25) powinno być marki nie mniejszej niż 20 i odpowiadać 
wymaganiom normy PN-86/B-06712    dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo powinno spełniać poniższe 
wymagania: 
– jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, 
– łączne uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych na rysunku 1, 
– przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania pktu 2.4, 
– ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu i 3/4 

odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,5 mm (dla betonu klasy poniżej B25 (C20/25)) 

 
 
Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna być 
wydana na podstawie: 
a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-86/B-

06712  ) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania 
specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

 oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001   (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1:2012, 

 należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz stałości zawartości 

frakcji 0  2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami PN-86/B-06712 , 

użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek odpowiednich frakcji kruszywa.   

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie wymaga 
badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . 

 2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków 
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. 
Należy też ocenić wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. Ze względu na wymaganie osiągnięcia przez 
beton określonego stopnia mrozoodporności należy stosować domieszki napowietrzające. 
Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydana przez IBDiM oraz atest 
producenta. 

102.4 Skład mieszanki betonowej 

2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z SST oraz normą PN-EN 206-1 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 

wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  
2) wartość stosunku w/c powinna być nie większa niż 0,6 dla betonu narażonego bezpośrednio na działanie 

czynników atmosferycznych i niż 0,55 dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem, 
3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór odpowiedniej 

ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm:  
– konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250  ), 

sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka opadowego. Dopuszcza się badanie 
stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między założoną konsystencją mieszanki, a 

kontrolowaną nie mogą przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 mm przy pomiarze stożkiem 
opadowym, 

– w przypadku konieczności podawania mieszanki betonowej za pomocą pompy, konsystencja mieszanki po 
dodaniu środków uplastyczniających powinna być określona jako S3 lub S4 zgodnie z normą PN-EN 12350-
2, 

– ilość zaprawy i łączną ilość cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Ilość zaprawy, cementu i kruszywa zapewniające urabialność mieszanki  betonowej 

 
 
Rodzaj elementu 

 
Zalecana ilość zaprawy  
w dm

3
 na 1 m

3
 mieszanki 

betonowej 

Najmniejsza suma objętości 
absolutnych cementu i ziarn 
kruszywa poniżej 0,125 mm, w dm

3
 

na 1 m
3
 mieszanki betonowej 

Żelbetowe i betonowe elementy i 
konstrukcje o najmniejszym wymiarze 
przekroju większym niż 60 mm i 
kruszywie do 31,5 mm 

 

450 550 

 

80 

 
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250  , nie 
powinna przekraczać: 

 wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających, 

Tablica 2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza w %, 
przy uziarnieniu kruszywa 

0 ÷ 31,5 mm 

1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3 ÷ 5 

2 
Beton narażony na stały dostęp wody,  
przed zamarznięciem 4 ÷ 6 

 
5) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m

3
. Dopuszcza się  przekroczenie tej ilości o 10 % w 

uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m

3
 mieszanki betonowej wynosi: 

– dla betonu narażonego bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych: 270 kg (dla betonu 
zbrojonego) i 250 kg (dla betonu niezbrojonego), 

– dla betonu narażonego na stały dostęp wody, przed zamarznięciem: 270 kg, 
6) recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Przy projektowaniu składu 
mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 
temperatura dobowa nie niższa niż 10°

 
C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 

równą 1,3 Rb
G
. 

103. SPRZĘT 

103.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

103.2 Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót powinien spełniać wymagania podane w SST M-13.01.00,  pkt 3. 

104. TRANSPORT 

104.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
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104.2 Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej   

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST 
M-13.01.00,  pkt 4.2 i 4.3.   

104.3 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Zasady transportu mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST M-13.01.00. 

105. WYKONANIE ROBÓT 

105.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 5. 

105.2 Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową,  SST i z wymaganiami normy  PN-88/B-
06250 oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, ewentualne projekty 
wykonawcze deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania elementu konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
8. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań), 
9. wytworzenie mieszanki betonowej, 
10. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej , 
11. pielęgnację betonu, 
12. rozbiórkę deskowań, 
13. wykańczanie powierzchni betonu, 
14. roboty wykończeniowe. 

105.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
– prawidłowość wykonania deskowań, 
– prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje, 
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny (w 

przypadku betonu zbrojonego), 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową konstrukcję (np. 

marki), 
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
 W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki 
zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być 
sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z 
uwzględnieniem szybkości betonowania i sposobu zagęszczenia. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej (w przypadku 

elementów widocznych), 
– zapewniać odpowiednią szczelność, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny zapewniać wykonanie elementów betonowych z dokładnością  ± 1 cm. 
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105.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w SST M-13.01.00 pkt 5.4.  

105.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, układanie i zagęszczanie, 
dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielęgnacja betonu powinny być zgodne z 
SST M-13.01.00 , pkt 5.5. 

105.6 Rozbiórka deskowań 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałośc i projektowej i po okresie 
dojrzewania określonym w SST i dokumentacji projektowej. 

105.7 Wykańczanie powierzchni betonu 

Powierzchnie betonu w elementach niekonstrukcyjnych powinny być odpowiednio wykańczane wtedy, jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST stawiają takie warunki. W takich przypadkach, powierzchnie należy wykańczać 
zgodnie z SST M-13.01.00 pkt 5.8.  

105.8 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

106. 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. 

106.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
c) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami 
podanymi w SST, 

d) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt 2 lub przez 
Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

106.2 Badania składników mieszanki betonowej 

 Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 , 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 , 
– obecności grudek gliny. 
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 
cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek Stałość objętości 
(rozszerzalność), 

mm 
wczesna normowa, 

po 28 dniach 
czasu wią-
zania, min 

po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 32,5 -  16  32,5  52,5  75  10 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 
W przypadku gdy: 

 czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996, 

 cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 , 

 okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002, 
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996   

 Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 , 

 oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 , 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
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 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1:2012. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla żwiru marki 20. 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń należy 
przeprowadzić badania zgodnie z PN-B-32250.  
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

106.3 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

 Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

 konsystencja mieszanki betonowej, 

 zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 

 wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 nasiąkliwość betonu, 

 odporność betonu na działanie mrozu, 

 przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości 
betonu podlega akceptacji Inżyniera. 
Kontrolę jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać zgodnie z PN-88/B-06250 oraz SST M-
13.01.00 pkt 6.3. Wyniki kontroli powinny być zgodne z pkt 2.4 niniejszej SST. 

106.4 Tolerancje wymiarów  

Jeżeli SST i dokumentacja projektowa nie przewidują inaczej, to wymiary elementów nie powinny różnić się od 
projektowanych więcej niż o 1,0 cm.    

106.5 Kontrola deskowań 

Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z poziomem 

wymaganym. 
Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu do niezależnych 
reperów.  

106.6 Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie betonowe 
powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być widoczne żadne 
zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna 
być odpowiednio przymocowana do deskowania. Wszystkie nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być 
naprawione przez Wykonawcę. 

107. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest  m
3
 [metr sześcienny] betonu niekonstrukcyjnego klasy poniżej B25 (C20/25) zgodnie z 

Dokumentacją Projektową.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

108. ODBIÓR ROBÓT 

108.1 Ogólne zasady odbioru 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 projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

108.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie deskowań, 
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. podłoża pod fundamenty). 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 

109. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Płatność za m

3
 betonu zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 
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Cena wykonania robót obejmuje: 

r) prace pomiarowe i przygotowawcze  
s) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
t) oczyszczenie gruntu podłoża, 
u) opracowanie receptury betonu, 
v) przygotowanie mieszanki betonowej: koszt mieszanki i dodatków do betonu oraz dodatkowych badań 

labolatoryjnych, 
w) ułożenie mieszanki betonowej (w tym koszt metody kontraktor) wraz z zagęszczeniem, 
x) pielęgnacja betonu, 
y) usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
z) wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
Roboty objęte ceną jednostkową określono w SST w których występują roboty betonowe. 

110. PRZEPISY ZWIĄZANE 

110.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym 

110.2 Normy 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie 
składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
zawartości gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-EN 206-1 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej – Część 2: Badanie konsystencji metodą 
opadu stożka. 

110.3 Inne 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735 
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M-13.03.04      PREFABRYKATY BETONOWE 

 

 

111. WSTĘP 

111.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i montażu  
prefabrykatów betonowych i betonowych sprężonych - strunobetonowych dla drogowych obiektów inżynieryjnych w 
ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

111.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

111.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie, 
transport oraz montaż: 

 prefabrykowanych belek sprężonych strunobetonowych typu KUJAN w ustrojach niosących obiektów 
mostowych wraz z wypełnieniem styków między nimi, 

 prefabrykowanych segmentów przepustów skrzynkowych jednootworowych. 

111.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1 oraz SST M-13.01.00 „Beton”. 

111.4.1 Prefabrykat z betonu sprężonego  -element z betonu sprężonego  wykonany w  
formie, poza miejscem i przed czasem wbudowania go, bez względu na to, czy został 
wykonany na placu budowy czy w wytwórni stałej. 

111.4.2 Konstrukcje z betonu sprężonego - konstrukcje betonowe, zbrojone cięgnami 
sprężającymi, w których siły sprężające są wywołane celowo i przekazywane na beton, 
w celu zabezpieczenia konstrukcji przed pojawieniem się rys lub ograniczenia ich 
rozwarcia. 

111.4.3 Cięgna sprężające - druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki 
(kable), ze stali o wysokiej wytrzymałości, służące do wywoływania sił sprężających. 

111.4.4 Konstrukcje strunobetonowe - konstrukcje z betonu sprężone za pomocą 
drutów lub splotów, naprężonych przed betonowaniem,  
w których przekazywanie sił sprężających z cięgien na beton dokonuje się głównie za 
pomocą przyczepności. 

111.4.5 Powierzchniowe skorodowanie - rdzawy nalot dający się łatwością usunąć 
lekko natłuszczoną szmatką. 

111.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1. 
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112. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany 
(materiał) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest  

 oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,  
 umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa 

Producent wyrobu budowlanego winien dołączyć do wyrobu krajową deklarację zgodności. 
Sposób deklarowania oraz oceny zgodności wyrobu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich 
znakowania znakiem budowlanym  
(Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.) 

112.1 Belki prefabrykowane  

Elementy prefabrykowane należy wykonać z betonu o klasie określonej w Dokumentacji Projektowej stosując 
materiały odpowiadające wymaganiom podanym w SST M-13.01.00 „Beton” i SST M-12.01.02 „Stal zbrojeniowa” 
oraz niniejszej SST. 
Prefabrykowane belki sprężone powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-S-10040:1999. Belki muszą posiadać 
Aprobatę Techniczną lub świadectwo dopuszczenia oraz spełniać wymagania klasy A obciążeń wg normy PN-S-
10030. Belki należy wykonywać na podstawie katalogu „Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych” 
opracowanego przez BPDiM Transprojekt Warszawa wg normy PN-S-10030 oraz PN-S-10042 lub według własnego 
projektu belek prefabrykowanych Wytwórcy spełniającego wymagania powyższych norm. 
Powinny być wykonane w Wytwórni na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz odpowiedniego katalogu belek 
prefabrykowanych strunobetonowych. Nadrzędna jest Dokumentacja Projektowa.  
Każda   belka   powinna   posiadać   deklarację   zgodności   wydaną   przez   Wytwórnię   określający  jej parametry 
wytrzymałościowe, gabaryty oraz cechy użytych materiałów. Prawidłowość wykonania każdej belki powinna być 
potwierdzona w jej karcie odbioru. 
Ewentualne otwory w dolnej półce belki na sączki powinny być  wykonane  w Wytwórni  na  podstawie Dokumentacji 
Projektowej. Dla obiektów w skosie dopuszcza się wywiercenie otworów np. koronką diamentową tuż przed 
montażem zbrojenia płyty pomostu. 
Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest Wykonawca, który jest zobowiązany do prowadzenia stałej i 
skutecznej kontroli technicznej oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie jakości materiałów 
wyjściowych   i   prawidłowego   wykonywania   poszczególnych   robót.   Wykonawca   przedstawi   Inżynierowi   do 
zatwierdzenia wytwórcę prefabrykatów (Wytwórnię). Przed przystąpieniem do produkcji prefabrykatów, Wykonawca  
przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia Specyfikację Techniczną wykonania prefabrykatów w Wytwórni. 
Każdy wyprodukowany prefabrykat podlega ocechowaniu przy odbiorze. Należy go cechować w sposób czytelny i 
trwały w górnej części średnika belki na jednym z końców. Cecha powinna zawierać znak Wytwórni, symbol obiektu, 
numer prefabrykatu. 

112.2 Prefabrykowane elementy przepustów skrzynkowych 

Zakłada się wykonanie prefabrykatów w formach stalowych w Wytwórni.  
Prefabrykaty długości 99 cm wykonywane są z betonu B45(C35/45) i zbrojone prętami od Ø10 do Ø22 ze stali A-
IIIN. Otulina min. 4 cm. Dla każdego przepustu czoło pierwszego i ostatniego prefabrykatu należy wyposażyć w 
powierzchnię przystosowaną do zespolenia z elementem wlotu i wylotu wykonanym „na mokro”.  
W pionowych ścianach prefabrykatów w miejscach styku elementu górnego i dolnego wykształcić w rozstawie co 50 
cm wnęki ø 102 mm L=250 mm dla zamocowania bolców kotwiących ø 40 mm. 
Prefabrykaty ustawiać na warstwie świeżej zaprawy cementowej grubości 1-2 cm. 
Elementy prefabrykowane należy wykonać stosując materiały odpowiadające wymaganiom podanym w SST M-
13.01.00 „Beton” i SST M-12.01.02 „Stal zbrojeniowa” oraz niniejszej SST. 

112.3 Stal sprężająca 

112.3.1 Druty stalowe gładkie do konstrukcji sprężonych 

112.3.1.1 Powierzchnia drutu powinna być bez pęknięć, zawalcowań, wgnieceń, łusek, zgrubień i rdzy. 
Dopuszcza się ślady po ciągnieniu w postaci plam, rys o głębokości nie przekraczającej połowy sumy odchyłek dla 
średnicy oraz pozostałości po środkach smarujących lub podkładach podsmarowych używanych przy ciągnieniu. 
Druty używane do sprężania nie powinny być pokryte smarami konserwującymi. 

112.3.1.2 Prostoliniowość drutu 

Po odwinięciu z kręgu strzałka łuku drutu przeznaczonego do konstrukcji sprężonych na długości 5,0 m nie powinna 
być większa niż 300 mm. Strzałki łuku drutów przeznaczonych do produkcji splotów nie określa się. Po uzgodnieniu 
stron dopuszcza się dostawę drutów o innych wymaganiach dotyczących prostoliniowości. 

112.3.1.3 Pakowanie 

Drut powinien być zwijany w kręgi. Krąg powinien składać się z jednego odcinka drutu. Zwoje drutu nie powinny być 
poplątane i pogięte oraz natłuszczone. kręgi zawierające drut o średnicy 2,5 mm powinny być wiązane miękkim 
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drutem co najmniej w trzech miejscach równomiernie rozłożonych, a kręgi zawierające drut powyżej 2,5 mm w 
czterech miejscach równomiernie rozłożonych. 
Do każdego kręgu powinna być przymocowana przywieszka zawierająca co najmniej: 
 a) nazwę lub znak wytwórni, 
 b) oznaczenie, 
 c) klasę i wytrzymałość na rozciąganie, 
 d) numer kręgu. 

112.3.1.4 Przechowywanie 

Druty powinny być przechowywane w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. Nie dopuszcza się układania kręgów 
drutu bezpośrednio na podłodze betonowej. 

112.3.1.5 Badania 

Partię drutu należy poddać następującym badaniom: 
 a) sprawdzenie powierzchni drutu, 
 b) sprawdzenie średnicy drutu, 
 c) sprawdzenie wymiarów i masy (wagi) kręgów, 
 d) sprawdzenie wytrzymałości drutu na rozciąganie, 
 e) sprawdzenie wydłużenia drutu, 

 f) sprawdzenie granicy plastyczności drutu (na żądanie zamawiającego podane w zamówieniu) 
 g) sprawdzenie liczby przegięć i badanie na zginanie, 
 h) sprawdzenie prostoliniowości drutu. 
Ponadto należy sprawdzić atest hutniczy materiału użytego do wyrobu drutu. Na żądanie zamawiającego należy 
przeprowadzić analizę chemiczną materiału. 

112.3.1.6 Zaświadczenie o jakości 

Jeżeli warunki zamówienia nie przewidują inaczej, badania przeprowadza kontrola techniczna wytwórcy. Na żądanie 
zamawiającego podane w zamówieniu wytwórca obowiązany jest wystawić zaświadczenie zawierające wyniki 
przeprowadzonych badań. Zaświadczenie powinno zawierać: 
 a) datę wystawienia zaświadczenia, 
 b) nazwę i adres wytwórni, 
 c) oznaczenie, 
 d) liczbę kręgów, numery kręgów i masę (wagę) partii, 
 e) wyniki badań, 
 f) podpis i pieczęć zakładu. 

112.3.2 Cięgna sprężające 

Cięgna należy wykonać ze stali sprężającej wg PN-71/M-80236. Liny do konstrukcji sprężonych -  przy zachowaniu 
poniższych warunków: 
 - nierozkrętność 

Po usunięciu z końca liny jednowarstwowej splotu zabezpieczającego, druty nie powinny się rozkręcać 
lub mogą się rozkręcać tylko w ten sposób, że można je lekko ręką wprowadzić w poprzednie 
położenie. 

 - prostoliniowość 
Liny jednowarstwowe po odwinięciu z kręgu lub bębna mogą mieć strzałkę łuku na długości odcinka 5 
m nie przekraczającą 1 m. Po uzgodnieniu między producentem a odbiorcą dopuszcza się dostawę lin 
o innych warunkach dotyczących prostoliniowości. 

 - pakowanie 
Liny konstrukcji 2 x 2,5 dostarcza się w kręgach związanych w co najmniej w czterech miejscach 
równomiernie rozłożonych na obwodzie. 

Pozostałe konstrukcje lin dostarcza się nawinięte na bębny lub zwinięte w kręgi. Wymiary bębnów i kręgów podano 
w tabeli poniżej.  

 

Nominalna średnica liny Minimalna średnica wewnętrzna 
kręgu lub średnica rdzenia bębna 

mm mm 

5,0 (umowna) 650 

7,8 800 

12,8 1400 

15,5 1400 

25,5 1400 

35,5 1400 

45,5 1700 

 Po uzgodnieniu między producentem 
a odbiorcą dopuszcza się 

stosowanie innych minimalnych 
średnic rdzenia bębna 
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Zwoje nawiniętych lin nie powinny być poplątane, pogięte, a ponadto zwoje lin na bębnach powinny ściśle przylegać 
do siebie. Koniec liny powinien być przymocowany do bębna miękkim drutem. Końce lin na bębnie powinny mieć 
oploty na długości 200 mm z miękkiego drutu stalowego o średnicy 1,5 - 2,0 mm. 
Zewnętrzna warstwa liny na bębnie lub kręgu powinna być owinięta papierem asfaltowym obwiązana miękkim 
drutem lub miękkim splotem. W jednym kręgu lub bębnie powinien być tylko jeden odcinek liny. Dopuszcza się 
dostarczanie lin w odcinkach o długościach będących wielokrotnością długości odcinków zamawianych, przy czym 
należy zaznaczyć w sposób trwały miejsca styku dwóch odcinków. 
Obrzeża tarcz bębna powinny wystawać nad zewnętrzną warstwę liny co najmniej na 50 mm. Powierzchnia bębna 
stykająca się z liną powinna być gładka, bez wystających części metalowych, które mogłyby uszkodzić linę. 
Do bocznej ściany bębna powinna być przymocowana metalowa tabliczka, a do każdego kręgu trwała przywieszka, 
na której powinny być umieszczone następujące dane: 
 a) nazwa wytwórni, 
 b) oznaczenie, 
 c) masa (waga) netto w kg, dla lin na bębnach, 
 d) długość liny lub liczbę odcinków i ich długości w m, 
 e) masa (waga) liny brutto w kg, 
 f) data wykonania liny, 
 g) numer bębna. 
Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, zabezpieczone przed substancjami działającymi 
korodująco. 
Każda partia cięgien powinna być poddana badaniom zgodnie z normą PN-71/M-80236: 
 a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego liny, 
 b) sprawdzenie średnicy liny, 
 c) sprawdzenie skoku linii śrubowej liny, 
 d) sprawdzenie długości liny, 
 e) sprawdzenie powierzchni, układu oraz łączenia drutów w linie, 
 f) sprawdzenie średnicy drutów w linie, 
 g) sprawdzenie własności mechanicznych drutów w linie, 
 h) sprawdzenie sumarycznej siły zrywającej linę, 
 i) sprawdzenie rzeczywistej siły zrywającej linę w całości, 
 j) sprawdzenie nierozkrętności liny, 
 k) sprawdzenie prostoliniowości liny, 
 
Do każdej liny wytwórca zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie zawierające conajmniej: 
 a) nazwę wytwórni, 
 b) numer zamówienia, 
 c) oznaczenie liny, 
 d) masę (wagę) netto liny w kg i długości w m, 
 e) datę wykonania, 
 f) numer bębna. 
 
Na żądanie zamawiającego, podane w zamówieniu, wytwórca powinien sporządzić protokół z przeprowadzonych 
badań zawierających ich opis i wyniki. 
Doraźnej oceny przydatności cięgien do sprężania należy dokonywać na podstawie  oględzin  zewnętrznych  i 
zaświadczenia Wykonawcy.  
Jeżeli korozja spowodowała wyraźne wżery lub widoczne są  inne uszkodzenia  mechaniczne (np.  wcięcia  lub  
wygięcia  pojedynczych drutów zwiększające  średnicę cięgna) -  wtedy  uszkodzone  odcinki cięgien należy 
wybrakować. 
Kręgów cięgien nie wolno przewozić otwartymi środkami transportowymi. Kręgi  powinny  być   składowane   na   
podkładach drewnianych. 
Maksymalny okres magazynowania stali sprężającej nie powinien przekraczać 6 miesięcy. 

112.4 Formy do produkcji prefabrykatów 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania projektu form we własnym zakresie. 
Projekt formy powinien uwzględniać następujące czynniki: 

 dokładność wykonania elementów formy ma zabezpieczyć uzyskanie wymiarów belek określonych w 
Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymaganych tolerancji, 

 możliwość odcinania cięgien sprężających w przewidzianej w Dokumentacji Projektowej odległości od czoła 
belki. 

Przed montażem zbrojenia należy formy oczyścić i posmarować środkiem zabezpieczającym przed przyczepnością 
betonu, lecz nie wpływającym szkodliwie na jakość betonu. 

112.5 Osłonki plastikowe na liny 

Część lin na końcach belek ma zastosowane osłonki plastikowe dla zlikwidowania przyczepności do betonu. Ilość 
osłonek i zakres ich zastosowania są określone w Dokumentacji Projektowej. 

112.6 Wypełnienie przerw między prefabrykatami. 
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Wypełnienie przerw między prefabrykatami to rundsznur i pianka poliuretanowa. 

112.7 Bolce zespalające 

Do łączenia element prefabrykowany przepustu skrzynkowego stosować bolce stalowe ø40 mm i L=440mm wg 
rysunków szczegółowych w Dokumentacji Projektowej. 

112.8 Zaprawa niskoskurczowa 

Do wklejania sworzni łączących górny i dolny element prefabrykowany przepustu skrzynkowego stosować należy 
zaprawę niskoskurczową o spoiwie cementowym o wytrzymałości na ściskanie min. 30 MPa. 

113. SPRZĘT 

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

113.1 Urządzenia do naciągu cięgien 

113.1.1 Ogólny opis i wymagania 

113.1.1.1 Zasadnicze elementy zespołu naciągowego 

Zespół naciągowo - kotwiący cięgien powinien składać się z następujących zasadniczych elementów: 
 a) prasy naciągowej, 
 b) pompy ręcznej lub pompy z napędem elektrycznym, 
 c) zestawu manometrów, 
 d) przewodów olejowych. 
Do naciągu cięgien dopuszcza się użycie zespołu naciągowego wycechowanego przez upoważnione laboratorium 
lub ośrodek naukowo - badawczy. 
113.1.1.2 Prasy naciągowe 

Do naciągu cięgien należy stosować prasy hydrauliczne typowe, których budowa uzależniona jest od typu cięgien. 
Konstrukcja prasy powinna zapewniać odpowiednią jej wytrzymałość, szczelność zapobiegającą wyciekom oleju i 
bezpieczeństwo obsługi. Maksymalna siła naciągu prasy powinna być przynajmniej o 30 % większa od 
przewidywanej wartości. 
Do każdej prasy powinna być załączona instrukcja obsługi oraz świadectwo zawierające: 
 a) nazwę wytwórni, 
 b) oznaczenie konstrukcyjne prasy, 
 c) dopuszczalne wartości ciśnienia, 
 d) współczynnik lub wykres sprawności, 
 e) masę prasy, 
 f) rok produkcji, 
 g) wyniki kontroli technicznej. 
 
113.1.1.3 Pompy 

Konstrukcja pomp ręcznych i pomp o napędzie elektrycznym powinna umożliwiać uzyskiwanie ciśnienia oleju o 
około 30% większego od potrzebnego do naciągu. Do naciągu należy używać pompy poddane uprzednio kontroli 
technicznej przez producenta lub w zakładach remontowych. Pompa powinna być wyposażona w szczegółową 
instrukcję obsługi. Przy posługiwaniu się pompą o napędzie elektrycznym obowiązują ogólne przepisy 
bezpieczeństwa przy posługiwaniu się urządzeniami pracującymi pod napięciem. 
113.1.1.4 Manometry 

Do kontroli ciśnienia oleju w prasach naciągowych należy używać manometrów o klasie dokładności nie niższej niż 
2,5. Zaleca się stosowanie manometrów o tak dobranym zakresie, aby przy pomiarach ciśnień wykorzystywać część 
tarczy powyżej 1/3 zakresu wskazań. 
113.1.1.5 Przewody olejowe 

Dopuszcza się stosowanie wysokociśnieniowych przewodów stalowych lub elastycznych wykonanych z gumy w 
oplocie stalowym. Przewody olejowe powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i szczelność. 
Każdy komplet przewodów powinien być zaopatrzony w atest zawierający: 
 a) nazwę wytwórni, 
 b) oznaczenie przewodu, 
 c) dopuszczalną wielkość ciśnień, 
 d) rok produkcji,  
 e) wynik kontroli technicznej. 

113.1.2 Kontrola urządzeń do naciągu 

113.1.2.1 Kontrola pras naciągowych 

Przed użyciem należy przeprowadzić kontrolę prasy naciągowej zgodnie z instrukcją. 
113.1.2.2 Kontrola manometrów polega na ogólnych oględzinach, sprawdzeniu daty założenia plomby i dokumentu 

legalizującego, zgodnie z instrukcją. 
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113.1.2.3 Kontrola przewodów olejowych polega na ogólnych oględzinach, pozwalających na stwierdzenie braku 
uszkodzeń mechanicznych i sprawdzeniu atestu, zgodnie z instrukcją. 

113.1.2.4 Cechowanie zespołu naciągowego 

Zespół naciągowy powinien być cechowany zgodnie z instrukcją. 

113.2 Do montażu  i  przeładunku  prefabrykatów  proponuje się zastosowanie dźwigów samochodowych o 
udźwigu i wysięgu odpowiadającym  terenowym  warunkom montażu i przeładunku. Odpowiadające tym warunkom 
dźwigi wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi dojazdowej. Wykonawca może jednak 
użyć dowolnego sprzętu po zaakceptowaniu go przez Inżyniera. 

114. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Podczas transportu druty i cięgna sprężające powinny być zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi zanieczyszczeniami. 
Do każdej przesyłki powinna być dołączona specyfikacja drutu zawierająca co najmniej: 
 a) nazwę lub znak wytwórni, 
 b) oznaczenie, 
 c) liczbę kręgów, 
 d) masę (wagę) kręgów. 
 
Transport betonu i stali zbrojeniowej wg SST M-12.01.02. i SST M-13.01.00. 
Ustalona dla rozformowania belki wytrzymałość betonu jest również dopuszczalna dla transportu i składowania. 
Podczas podnoszenia belka powinna być zawieszona na zakotwionych na jej końcach hakach. 
 
Podczas składowania należy przestrzegać następujących warunków: 

- belka ma być podparta na krawędziakach drewnianych usytuowanych w osiach łożysk, 
- niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochyłej poprzecznie z powodu możliwości przewrócenia i 

zniszczenia belki, 
- w miejscu podparcia dolna płaszczyzna stopki dolnej powinna przylegać do krawędziaka drewnianego na 

całej szerokości półki. 
 
Podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy 
mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu. 
W miejscu składowania przy ustawianiu pierwszych skrajnych belek należy zwrócić szczególną uwagę na ich 
stateczność i odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością przewrócenia. 
Składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0 ºC  jest dopuszczalne 
tylko po osiągnięciu przez beton pełnej mrozoodporności. 
Pod względem gabarytowym i ciężarowym prefabrykaty powinny być dostosowane do wymogów transportu 
kołowego i kolejowego. 

115. WYKONANIE ROBÓT 

115.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie  
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W projekcie tym winien się znaleźć Projekt Organizacji montażu wraz z 
uzasadnieniem dobranego sprzętu montażowego (dobór udźwigu i wysięgu dźwigu montażowego do ciężaru i 
położenia prefabrykatu).  

115.2 Wykonanie cięgien 

115.2.1 Właściwości mechaniczne drutów lub lin używanych do wykonania cięgna 
powinny być zbliżone do siebie. Zaleca się wykonywać cięgna z jednej partii kręgów. 

115.2.2 Szablony do wykonywania form cięgien 

Cięgna wykonywane z drutów lub lin powinno się formować za pomocą odpowiednich szablonów. Szablony powinny 
zapewniać należyte położenie drutów lub lin względem siebie.  
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115.2.3 Wiązanie cięgien sprężających powinno zapewnić niezmienność i trwałość 
położenia poszczególnych drutów względem siebie, przy zachowaniu odpowiednich 
prześwitów zapewniających dokładne otoczenie zawiesiną cementową każdego drutu 
lub liny. Należy stosować w cięgnie druty i liny uporządkowane i ciągłe. 

115.3 Układanie cięgien 

115.3.1 Sprawdzenie form i deskowań 

Przed układaniem cięgien należy sprawdzić prawidłowość wykonania form lub deskowań. Deskowanie powinno 
zapewnić całkowitą stabilizację zakotwień. 

Tolerancja na długości całej formy  0,3 cm. 

115.3.2 Wyznaczenie trasy poszczególnych cięgien należy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Tolerancja dla pojedynczego cięgna może wynosić 1 cm, a 

dla grupy cięgien - 0,5 % wysokości przekroju poprzecznego elementu. 

115.4 Wykonywanie prefabrykatów 

115.4.1 Warunki Ogólne i Dokumentacja Projektowa 

W produkcji należy uwzględniać polskie normy podane w niniejszych SST. Ze względu na typizację belek 
prefabrykowanych i ich stosowanie dla określonych parametrów wytrzymałości - prawidłowość wykonania każdej 
belki powinna być potwierdzona w karcie odbioru. 
Za jakość wykonywanych belek odpowiedzialny jest bezpośredni Wykonawca, który jest zobowiązany do 
prowadzenia stałej i skutecznej kontroli technicznej, oraz do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie 
jakości materiałów wyjściowych i prawidłowego wykonywania poszczególnych robót. Prefabrykaty winny być 
wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją Projektową i niniejszymi Specyfikacjami Technicznymi. 

115.4.2 Przygotowanie zbrojenia 

Zbrojenie przygotowuje się na stanowisku zbrojarskim. Wymagana jest duża dokładność wykonania, zapewniająca 
uzyskanie zaprojektowanych otulin zbrojenia. 

115.4.3 Przygotowanie formy przed montażem zbrojenia 

Wewnętrzne powierzchnie formy przed montażem zbrojenia należy każdorazowo czyścić i posmarować płynem 
zmniejszającym powierzchniową przyczepność betonu, lecz nie wpływającym szkodliwie na jakość betonu. 

115.4.4 Montaż zbrojenia w formie 

Zastosowane zbrojenie w formie powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. Przed zamknięciem formy 
upoważniony brygadzista robót zbrojarskich ma obowiązek sprawdzenia i potwierdzenia prawidłowości 
zmontowanego zbrojenia 

115.4.5 Naprężanie cięgien 

Wykonawca winien opracować program sprężania belek w dostosowaniu do posiadanych pras stosowanych do 
naciągu cięgien zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. Niedopuszczalne jest sprężanie konstrukcji bez opracowanego i zatwierdzonego 
programu. W elementach strunobetonowych program powinien zawierać technikę i kolejność zwalniania naciągu 
cięgien. 
Przed przystąpieniem do naprężania cięgien należy każdorazowo określić wartość rzeczywistego współczynnika 
sprężystości dla każdej partii lin. 
Rzeczywisty współczynnik sprężystości liny E1 należy określić z zależności: 

E1 =  :s 
w której: 

-  przyrost naprężeń w linie pod wpływem zwiększania naciągu od siły wyjściowej do siły przewidzianej w 
Dokumentacji Projektowej 

 - s sprężysta część odkształceń jednostkowych liny pod wpływem przyrostu naprężeń  

Przed przystąpieniem do sprężania należy wyeliminowanie przyczepność na określonych w Dokumentacji 
Projektowej odcinkach cięgien. 
Sprężanie należy prowadzić ściśle według opracowanego programu sprężania. W celu zmniejszenia  strat  
spowodowanych  relaksacją  stali  należy zwiększyć siłę naciągu o 10%. 
Wykonawca prefabrykatów powinien posiadać "Instrukcję obsługi i eksploatacji" stosowanych pras i ściśle kierować 
się wskazówkami w niej zawartymi. Manometry pras naciągowych muszą być pełnosprawne. 
Sprężanie mogą wykonywać tylko pracownicy posiadający specjalne uprawnienia, wydane przez uprawnioną 
instytucję. 
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Cechowanie zespołów naciągowych należy przeprowadzać w następujących przypadkach: 
- po każdym remoncie zespołu 
- po wymianie manometru 
- w przypadku nieużytkowania zespołu przez 3 miesiące lub dłużej, ale nie rzadziej niż raz na pół roku 

Zabrania się stosowania innych olejów niż te, które zalecono w instrukcji eksploatacyjnej. 
W czasie naciągu cięgien należy zachować współosiowość cięgna i prasy naciągowej. 
Podczas wykonywania sprężania wszystkich cięgien należy kontrolować ciśnienie, siłę naciągu i wydłużenie oraz 
prowadzić bieżące  zapisy dokonywanych pomiarów w kartach sprężania według podanego wzoru 1. 
W celu umożliwienia kontrolowania poślizgu strun w czasie betonowania i obcinania strun zaleca się oznaczenie  
minią  kilku  cięgien  w określonej odległości od  czoła  formy  (przed końcówką  obcinaną).  
Jeżeli w zaprojektowanym sprężeniu nie ma miejsca na cięgna rezerwowe - przy sprężaniu należy zwracać 
specjalną uwagę na to, aby nie spowodować ucieczki cięgien w trakcie sprężania. 
W celu przeprowadzenia dodatkowej kontroli prawidłowości sprężania - zaleca się ciąć cięgna jednakowej długości z 
dokładnością do 1 cm, a od strony biernej zakładać zakotwienia w stałej odległości od końca cięgna. Można wtedy 
przed rozpoczęciem betonowania  stwierdzić w sposób przybliżony, czy  wszystkie  cięgna  zostały  zakotwione  z 
jednakową siłą. 
Operator sprężania jest zobowiązany: 

- znać instrukcje i warunki technologiczne w zakresie naciągu cięgien 
- przygotować sprzęt do sprężania 
- wykonywać bieżącą konserwację i drobne naprawy sprzętu 
- każdorazo pomierzyć siłę naciągu i wydłużenia 
- zapisać dokonane pomiary oraz wypełnić kartę sprężenia według podanego wzoru 
- przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy naciągu cięgien 

Wzór 1         

KARTA SPRĘŻANIA 

prefabrykowanej belki strunobetonowej 
typu  L = ........ m.  
1. Data wykonania sprężenia .......................... 
2. Numer belki ............................................... 
3. Cięgna o średnicy ................................ mm  
4. Gatunek stali .............................................. 
5. Siła naciągu każdego splotu i wielkości wydłużenia co piątego splotu 
 

Nr splotu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S           

 1   

Nr splotu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

S           

 1   

Nr splotu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

S           

 1   

Nr splotu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

S           

 1   

Nr splotu 41 Majster odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie  
sprężenia 

S   

  Podpisy podwykonawców: 
Operator sprężania - 
Numer uprawnień - 

 
Zaleca się betonowanie sposobem jednokierunkowym od czoła belki.  
Wymagane jest, aby zastosowany sposób betonowania i zagęszczania masy betonowej zapewniał jednorodność 
betonu zarówno na całej długości belki, jak i na całej powierzchni przekroju poprzecznego. 
Układanie i zagęszczanie masy betonowej w jednej formie należy wykonywać w sposób ciągły, a ewentualne 
przerwy awaryjne nie powinny przekraczać 1 godziny. 

115.4.6 Dojrzewanie i pielęgnacja betonu oraz zwalnianie naciągu 

W celu zmniejszenia strat naparzania na górnej powierzchni belki - stosować należy przykrycie matami z płótna 
brezentowego. 
Zwalnianie naciągu (sprężanie) należy prowadzić wyłącznie w sposób podany w programie, który powinien zawierać 
technikę i kolejność zwalniania naciągu cięgien. 
Wymagana wytrzymałość betonu przed przystąpieniem do zwalniania naciągu cięgien poprzez ich obcinanie ma 
wynosić nie mniej niż 70% wytrzymałości gwarantowanej betonu. 
Sprawdzenia wytrzymałości betonu  należy  dokonać   zgodnie  z SST M-13.01.00. (PN-88/B-06250). 
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Dodatkowe sprawdzenie należy wykonać za pomocą sklerometru lub betonoskopu - niezwłocznie po wyjęciu belki z  
formy (w odległości 0.5 m od końca belki oraz w środku rozpiętości) 
Warunki dalszego dojrzewania betonu do pełnej wytrzymałości powinny być następujące: 
 a) należy zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno  -wilgotnościowych   niezbędnych    do   

osiągnięcia    pełnej wytrzymałości  
 b) powierzchnie odsłonięte powinny być chronione przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 

(wiatr,  nasłonecznienie, mróz) 
 c) beton belki powinien  być  poddany  stałemu  nawilgoceniu  np. przez polewanie wodą co najmniej przez 3 dni  
 d) przy temperaturze poniżej +5 ºC nie należy polewać betonu, lecz stosować maty ocieplające. 

115.4.7 Demontaż formy i wyjęcie belki z formy 

Roboty demontażowe obejmują: 
 a) zdjęcie pokrywy brezentowej, 
 b) pierwsze obcięcie palnikiem cięgien, 
 c) demontaż formy, 
 d) podniesienie belki,  
 e) odtransportowanie belki na  tymczasowe  składowisko. 

115.5 Montaż belek 

Na budowie belki powinny być składowane na podkładkach w pozycji pionowej. Przed przystąpieniem  do  montażu  
belek należy ocenić ich stan techniczny oraz sprawdzić  czy pręty przeznaczone do zespolenia z nadbetonem są 
odspojone, wyprostowane i  oczyszczone.  Przy montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić  na prawidłowe 
oparcie  belek  na belce nadłożyskowej na przyczółkach (poprzez podlewkę cementowo-piaskową grubości ~1 cm, 
wylewaną bezpośrednio przed układaniem belek). 
Poszczególne belki należy układać w rozstawie względem siebie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Szczeliny 
między belkami w przęsłach należy przed zabetonowaniem nadbetonu uszczelnić (zgodnie z informacją podana w 
katalogu belek). Te same szczeliny między belkami na odcinku podparcia (przegubu) należy bezpośrednio przed 
betonowaniem nadbetonu zalać betonem o kruszywie drobnoziarnistym.  
Przed przystąpieniem do betonowania nadbetonu i uszczelnień miedzy belkami w miejscach podparć powierzchnie 
belek stykające się z nowym betonem, jak również powierzchnie deskowania - należy starannie zwilżyć wodą. 

116. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

116.1 Kontrola zbrojenia, betonu, rusztowań i deskowań wg SST M-12.01.02,  SST M-13.01.00 i SST M-
20.08.01. 

116.2 Kontrola i odbiór cięgien w konstrukcji 

W czasie kontroli należy sprawdzić: 
a) typ zmontowanych cięgien, 

      b) zgodność z Dokumentacją Projektową rozstawu oraz tras cięgien w poszczególnych przekrojach. 

116.3 Kontrola naciągu cięgna 

Podstawą do określania wielkości siły w cięgnie jest pomiar ciśnienia w prasach, z równoczesnym pomiarem 
wydłużenia cięgna. Pomiary wydłużenia należy wykonać z dokładnością do 1 mm, a pomiar ciśnienia - z 
dokładnością do najmniejszej podziałki manometru. 
116.4 Ocena prawidłowości naciągu powinna być wykonana na podstawie danych z dziennika sprężania, który 
należy prowadzić w czasie naciągu cięgien. Konstrukcję należy uznać za dostatecznie sprężoną, jeżeli  uzyskana siła 
sprężająca odpowiada danym założonym w Dokumentacji Projektowej z tolerancją   5%. 
W przypadku uzyskania wartości sprężającej mniejszej od 95% projektowanej, decyzję o przyjęciu sprężanej 
konstrukcji powinien podjąć Inżynier na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej. 

116.5 Kontrola naprężania cięgien 

116.5.1 Podczas naprężania cięgien zaleca się stosowanie następujących metod 
kontroli: 

 a) pomiary ciśnienia w prasie naciągowej, 
 b) pomiary całkowitych wydłużeń cięgien z uwzględnieniem strat w zakotwieniach 
 c) bezpośrednie pomiary strat na skutek tarcie cięgien 
 d) pomiary strzałki podniesienia elementu sprężonego, 
 e) pomiary jednostkowych odkształceń cięgien, 
 f) pomiary jednostkowych odkształceń drutów, 
 g) pomiary odkształceń elementu sprężanego. 
 
W elementach strunobetonowych pomiar strzałki podniesienia elementu wg d) oraz pomiary odkształceń elementu 
wg g) należy prowadzić w czasie zwalniania naciągu. 
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Kontrola a) i b) powinny być stosowane przy każdym zabiegu naprężania cięgien. Rodzaje kontroli wg c) - g) należy 
stosować w określonych niżej przypadkach. 
Pomiary strat spowodowanych tarciem cięgien wg c) należy prowadzić: 
 - przynajmniej w trzech pierwszych prefabrykowanych belkach dla wszystkich cięgien przy uruchamianiu 

produkcji belek,  
 - w elementach i obiektach sprężanych dwustronnie dla wszystkich cięgien. 
W przypadku dużej rozbieżności między zamierzonymi wartościami oporu tarcia, przekraczających 10% wartości 
średniej, należy wartość tych strat zmierzyć w dalszych trzech belkach. 
Pomiarów tych można nie wykonywać dla cięgien prostoliniowych o długości nie przekraczającej 10 m. 
Pomiary strzałek elementów sprężanych wg d) należy prowadzić: 
- przynajmniej w trzech pierwszych prefabrykowanych elementach przy uruchamianiu produkcji. 
Stosowanie metod kontroli wymienionych w e), f) i g) zaleca się w przypadku obiektów lub elementów prototypowych 
oraz w uzasadnionych przypadkach na życzenie projektanta lub Inżyniera. 

116.5.2 Pomiary ciśnienia w prasie 

Naciąg cięgien należy prowadzić na podstawie wskazań ciśnienia oleju w prasach naciągowych. Pomiary ciśnienia w 
prasie naciągowej należy wykonywać za pomocą manometrów odpowiadających wymaganiom podanym w 3.1.1.4 i 
3.1.2.2. Ciśnienie należy odczytywać z dokładnością do najmniejszej podziałki manometru. 
Przy określaniu siły naciągu z pomiaru ciśnienia należy uwzględnić wyniki cechowania zespołu naciągowego, co 
powinno być uwidocznione w nomogramie prasy. Nomogram powinien zawierać wielkość sił w prasie z 
uwzględnieniem sprawności prasy dla każdej wielkości ciśnienia oleju w prasie naciągowej. 

116.5.3 Pomiary całkowitych wydłużeń cięgien 

Pomiary wydłużeń należy wykonywać od strony prasy i od strony przeciwnej (bez prasy) mierząc występujące 
wielkości wydłużeń i poślizgów w czasie naciągu i kotwienia. Wymagana dokładność pomiarów powinna wynosić 1 
mm. Pomiary wielkości przemieszczeń obu końców naprężanego cięgna należy wykonywać względem ścian 
czołowych. W uzasadnionych przypadkach przy obliczaniu wydłużeń cięgien na podstawie pomiarów wykonanych w 
wyżej podany sposób, należy uwzględnić odkształcenie sprężanego elementu. Za stan wyjściowy przy pomiarach 
wydłużeń należy przyjąć stan odkształceń cięgien, jaki ma miejsce przy sile naciągu równej 10 ÷ 20 % wartości 
projektowanej siły naciągu. Całkowite wydłużenie cięgien należy obliczyć na podstawie otrzymanych pomiarów 

połowy projektowanej siły jest prostoliniowy. Przy obliczaniu przewidywanych wydłużeń można przyjmować 
następujące współczynniki sprężystości (E): 
 - dla cięgien z równoległych wiązek drutów poddawanych uprzednio zabiegowi  przeciągania do siły o 10 % 

większej od projektowanej wartości siły naciągu  E = 2 x 106 kG/cm2 (196 x 105 N/cm2), 
 - dla cięgien linowych współczynnik sprężystości należy dla każdej partii określać doświadczalnie. 
Dopuszczalne różnice między rzeczywistymi i przewidywanymi wydłużeniami wynoszą 10%. 
Jeżeli zmierzone wartości wydłużeń są niezgodne z przewidywanymi wartościami wydłużeń ponad dopuszczalną 
wartość, z uwzględnieniem tolerancji, należy przerwać sprężanie i określić przyczynę niezgodności. 
W przypadku niemożności usunięcia przyczyny niezgodności ostateczna decyzja może być powzięta po 
przeprowadzeniu udokumentowanej analizy. 

116.5.4 Bezpośrednie pomiary strat na skutek tarcia cięgien 

Wielkość całkowitych strat siły w cięgnie na skutek tarcia można określić jako różnicę wartości siły naciągu od strony 
czynnej prasy i siły w cięgnie na przeciwległym końcu. Wartości siły naciągu można określić przez pomiar ciśnienia 
w prasie, zaś wartość siły w przeciwległym końcu cięgna mierzy się dynamometrem. Zamiast dynamometru 
dopuszcza się użycie drugiej prasy naciągowej z manometrem pod warunkiem spełnienia przez nią wymagań 
zgodnie z 3.1.2. i 6.5.2. Do pomiarów ciśnienia w prasach i dynamometrach podczas określania strat zaleca się 
stosowanie manometrów o wyższej klasie dokładności niż podczas sprężania np. 1,5 lub 1,0.  
W przypadku gdy w badanych cięgnach średnia mierzona wartość strat na skutek tarcia przekracza więcej niż o 5% 
wartość obliczeniową, należy przeprowadzić analizę strat i odpowiednio skorygować naciąg. 

116.6 Dodatkowe wymagania dotyczące rusztowań i deskowań 

- dopuszczalne przesunięcie płaszczyzny deskowania w stosunku do położenia projektowanego wynosi 2% 
wymiaru elementu, mierzonego prostopadle do tej płaszczyzny, jednak nie więcej niż 6 mm; 

- dopuszczalne lokalne nierówności powierzchni przy sprawdzaniu łatą długości 3 m, mierzone w dwóch 
prostopadłych kierunkach wynoszą 4 mm; 

- rusztowania, deskowania i formy powinny być wykonane z podniesieniem wykonawczym; odchyłka wielkości 

podniesienia wykonawczego nie powinna przekraczać  20 % w stosunku do wartości przewidywanej. 

116.7 Elementy prefabrykowane 

116.7.1 Wymagania ogólne 

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny przekraczać 
dopuszczalnych odchyłek wymiarów podanych w tabelach a - c. 
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Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe 
skurczowe w elementach żelbetowych są dopuszczalne pod warunkiem spełnienia wymagań SST M-13.01.00. 
Pustki, raki i wykruszyny w elementach prefabrykowanych są dopuszczalne w granicach podanych w SST M-
13.01.00 dla elementów żelbetowych. 
Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w Dokumentacji Projektowej klasie betonu. 

116.7.2 Dopuszczalne wartości odchyłek wymiarów prefabrykatów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny 
być zgodne z wartościami podanymi w tabelach a - c. 
          Tablica a 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego belek 

Wymiar Wartości odchyłek, mm od projektowanego wymiaru 
elementu 

 do 60 cm 61-120 cm ponad 120 cm 

Wysokość przekroju belki + 6 + 8 + 10 

Grubość prefabrykatu skrzynki + 4, - 2 

 
          Tablica b 
Dopuszczalne odchyłki wymiaru długości belek 

Wymiar Wartość odchyłek, mm od projektowanej długości lub wysokości elementu 

 do 6 m 6,1-15 m 15,1-30 m ponad 30 m 

Długość belki 10 15 20 ±80 

Długość prefabrykatu 
skrzynki 

± 10 

Gabaryty otworu skrzynki ± 5 

Zbieżność ścian skrzynki ± 5 

 
         Tablica c 
Dopuszczalne odchyłki od prostoliniowego kształtu gotowych belek 

Wymiar Dopuszczalna wartość krzywizny, mm dla elementu o długości 

 do 6 m 6,1-15 m 15,1-30 m ponad 30 m 

Krzywizna belki w planie ± 12 ± 30 ± 60 ± 80 

116.8 Montaż prefabrykatów 

116.8.1 Ogólne zasady montażu 

Montaż prefabrykatów powinien się odbywać według opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez 
Inżyniera  Projektu Organizacji montażu. 

116.8.2 Dokładność montażu elementów prefabrykowanych powinna być zgodna z 
wymaganiami wg tabeli poniżej.    

Dopuszczalne odchyłki w mm w zależności od rodzaju elementu i rodzaju odchyłki 

Rodzaj elementu Przesunięcie 
elementu w pionie 

Przesunięcie elementu w poziomie w 
stosunku do Projektu Technicznego 

  w kierunku 
poprzecznym 

w kierunku 
podłużnym 

Dźwigary główne belki ± 15 ± 10 ± 10 

 
Różnice strzałek krzywizny dźwigarów głównych, montowanych w tym samym przęśle, mierzone w płaszczyźnie 
pionowej, nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyłek przesunięcia w pionie. 
 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów przy montażu przepustów skrzynkowych nie powinny przekraczać: 

e) w zakresie długości  ± 5mm, 
f) w zakresie wysokości i szerokości (grubości)  ± 5mm, 
g) w zakresie odchylenia od prostoliniowości - ponad 0,1 % długości, 
h) w zakresie odchylenia od pionu ściany - ponad 0,2% wysokości, 

i) w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3m - ponad 0,2%. 

116.9 Badania 

116.9.1 Program badań 

 a) badania w czasie budowy, 
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 b) badania po zakończeniu budowy, 
 c) badania dodatkowe. 

116.9.2 Badania w czasie budowy 

Ogólne zasady badania konstrukcji mostowych z betonu sprężonego w czasie budowy powinny być zgodne z SST 
M-13.01.00. 
Badania w czasie budowy obejmują: 
 a) sprawdzenie materiałów, 
 b) sprawdzenie konstrukcji pomocniczych, 
 c) sprawdzenie elementów prefabrykowanych, 
 d) sprawdzenie zbrojenia elementów z betonu sprężonego, 
 e) sprawdzenie robót betonowych, 
 f) sprawdzenie sprężania konstrukcji, 
 g) sprawdzenie montażu prefabrykatów, 
 h) sprawdzenie warunków transportu i składowania elementów prefabrykowanych, 
 i) sprawdzenie całości budowli betonowanej na miejscu. 

116.9.3 Badania dodatkowe wykonuje się w przypadku, gdy co najmniej jedno badanie 
wg 6.9.2. dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

116.9.4 Opis badań w czasie budowy 

116.9.4.1 Sprawdzenie materiałów polega na kontroli rodzaju i gatunku materiałów, porównaniu ich z założonymi w 
Dokumentacji Projektowej, stwierdzeniu zgodności z normami przedmiotowymi oraz świadectwami jakości 
i protokołami odbioru. 

116.9.4.2 Sprawdzenie elementów prefabrykowanych polega na kontroli: 

 a) ogólnego wyglądu prefabrykatu, 
 b) wytrzymałości betonu w prefabrykacie, 
 c) wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi, 
 
116.9.4.3 Sprawdzenie zbrojenia elementów z betonu sprężonego polega na kontroli: 

 a) zbrojenia ze stali prętowej zwykłej zgodnie z warunkami podanymi w SST M-12.01.02. 
 b) montażu cięgien sprężających zgodnie z warunkami niniejszej Specyfikacji. 
 

116.9.4.4 Sprawdzenie robót betonowych należy wykonać zgodnie z zasadami przyjętymi w SST M-13.01.00. 

116.9.4.5 Sprawdzenie sprężania konstrukcji należy wykonać wg niniejszej Specyfikacji. 

116.9.4.6 Sprawdzenie montażu prefabrykatów należy wykonać powszechnie przyjętymi metodami pomiarów 
geodezyjnych, przy czym dopuszczalne błędy nie mogą przekraczać: 

 a) dla pomiarów niwelacyjnych  1 mm, 
 b) dla pomiarów liniowych   0,1 %. 
 
116.9.4.7 Sprawdzenie warunków transportu i składowania polega na sprawdzeniu zgodności z zasadami 

przyjętymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej Specyfikacji. 

116.9.5 Ocena wyników badań 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest zgodnie z 
normą. 
W szczególności należy ustalić: 
 a) czy stwierdzenie odchyłki od Dokumentacji Projektowej przekraczają wartości dopuszczalne, 
 b) rodzaje i liczbę usterek oraz możliwości ich usunięcia, 
 c) wpływ stwierdzonych odchyłek i usterek na użytkową wartość obiektu. 

W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wykaże niezgodność z wymaganiami, całość lub część robót należy 
uznać za niezgodne z normą. Roboty wykonane niezgodnie z normą nie mogą być przyjęte. W  przypadku  takim 
sposób dalszego postępowania należy ustalić komisyjnie. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte w 
formie protokołu. 

116.9.6 Zaświadczenie o jakości (atest) 

Dla wyprodukowanych elementów wytwórnia musi wystawić atest zawierający: 
 - datę wystawienia atestu 
 - nazwę i adres producenta 
 - wykaz cech elementów objętych atestem 
 - krótki opis przeprowadzonych badań z wynikami 
 - podpisy osób przeprowadzających badania 
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117. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
Jednostką obmiaru jest: 

 element w odniesieniu do belki strunobetonowej typ KUJAN, 

 m [metr] w odniesieniu do długości obiektu, na który przypada po 1 elemencie prefabrykowanym górnym i 
dolnym, 

wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej SST. 

118. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

118.1 Odbiór robót zanikających 

Należy przeprowadzić odbiór: 
 - formy stalowej, rusztowań i deskowań, 
 - zbrojenia belek, 
 - betonu i jego składników, 
 - stali sprężającej w zakresie typu i rozstawu zastosowanych cięgien, 
 - naprężenia cięgien. 

118.2 Odbiór ostateczny 

Należy przeprowadzić kontrolę i odbiór naciągu cięgien z uwzględnieniem: 
 - oceny prawidłowości naciągu, 
 - pomiaru strzałki podniesienia belki, 
 - pomiaru odkształceń belki, 
 - pomiaru całkowitych wydłużeń cięgien. 
 
Ponadto należy dokonać: 
 - sprawdzenia gładkości powierzchni belek (rysy, raki), 
  - sprawdzenia wymiarów geometrycznych belek i porównania ewentualnych odchyłek z dopuszczalnymi, 
 - sprawdzenie warunków transportu i składowania prefabrykatów, 
 - odbioru montażu belek wraz z wypełnieniem przerw między nimi, 
 - odbioru ustroju niosącego w całości. 
 
Odbiór następuje na podstawie protokołów z badań i prób przeprowadzonych wg pkt. 6 niniejszej SST zgodnie z 
zasadami podanymi w  OST D-M.00.00.00. 

119. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość prefabrykatów belek sprężonych wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 koszt amortyzacji formy, 

 koszt zabezpieczenia niesbędnych czynników produkcji (beton, stal, struny, deskowanie itp.), 

  sprężanie i pielęgnację, 

  transport na budowę, 

 wykonanie i rozbiórkę pomostów roboczych, 

  urządzenia do montażu i montaż w ustroju niosącym, 

 wykonanie podlewek cementowo - piaskowych wzdłuż linii podparcia,  

  wypełnienie styków belek w przęśle, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, 

  likwidację skutków montażu i rekultywację terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych SST, 

 konieczne roboty towarzyszące. 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną długość obiektu z prefabrykatów skrzynkowych wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 koszt amortyzacji formy, 

 koszt zabezpieczenia niesbędnych czynników produkcji (beton, stal, deskowanie itp.), 

  transport na budowę, 

 wykonanie i rozbiórkę pomostów roboczych, 

  urządzenia do montażu i montaż w ustroju niosącym, 

 wykonanie podlewek cementowych,  

  wykonanie styków prefabrykatów, 

 wykonanie niezbędnych pomiarów, 

  likwidację skutków montażu i rekultywację terenu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych SST, 

 konieczne roboty towarzyszące. 
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120. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań 
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
PN-90/B-06241 Domieszki do betonu. Domieszki przyśpieszające twardnienie. Wymagania i badania 

efektów oddziaływania na beton 
PN-90/B-06242 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. Wymagania i badania efektów 

oddziaływania na beton 
PN-90/B-06243 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i upłynniające. Wymagania i badania 

efektów oddziaływania na beton 
PN-90/B-06244 Domieszki do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektów 

oddziaływania na beton 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-88/B- 30000 Cement portlandzki 
PN-88/B- 30002 Cementy specjalne 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprężonych 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania. 
PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
BN-76/8935-02 Konstrukcje betonowych mostów sprężonych. Wymagania i badania. 
PN-78/S-10041 Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i badania. 
PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
 
 

M-13.03.05       GZYMSY  PREFABRYKOWANE  Z  POLIMEROBETONU 

 
 

121. WSTĘP 

121.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i montażem gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu na ustroju niosącym w 
ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

121.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

121.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
montażu desek gzymsowych z polimerobetonu na obiekcie inżynierskim. 
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121.4 Określenia podstawowe 

121.4.1 Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem utwardzającym, a 
wypełniaczem mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

121.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

122. MATERIAŁY 

122.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

122.2 Materiały do wykonania gzymsów prefabrykowanych  

122.2.1 Polimerobeton 

Elementy prefabrykowane gzymsów  muszą być wykonane z polimerobetonu o właściwościach podanych w tablicy 
1. 

 
Tablica 1. Właściwości polimerobetonu dla gzymsów prefabrykowanych 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Wytrzymałość gwarantowana 
polimerobetonu na ściskanie 

MPa  80 Instrukcja ITB nr 194 

2 Wytrzymałość gwarantowana 
polimerobetonu na rozciąganie 
przy zginaniu 

 
MPa 

 

 20 
Instrukcja ITB nr 194 

3 Nasiąkliwość polimerobetonu %  0,25 PN – EN 13755:2008 

4 Porowatość polimerobetonu %  9  

5 Gęstość objętościowa  kg/m3 2300  

6 Stopień mrozoodporności   F150 PN-B-06250:1988 

7 Twardość wg Brinella MPa  160  

8 Ścieralność na tarczy Boehmego cm 0,10 PN-EN 14157:2005 

 

122.2.2 Prefabrykaty 

Prefabrykaty gzymsowe powinny być wykonane w wytwórni, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Powierzchnia 
prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. Zewnętrzna powierzchnia płyty 
gzymsowej powinna być zabezpieczona antykorozyjnie w wytwórni, w sposób zaaprobowany przez Inżyniera, np. 
gładkim laminatem na bazie żelkotu poliestrowego. Barwa widocznej powierzchni powinna być uzgodniona z 
Inżynierem. 
Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Właściwości elementów prefabrykowanych gzymsów 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Badania wg 

1 Odchyłki długości elementów mm  3 

PN-B-10021:1980 
 

BN-80/6775-03/01 

2 Odchyłki innych niż długość 
wymiarów elementów 

mm  2 

3 Odchyłki prostoliniowości mm 
 2 

 1/500 długości 

4 Odchyłki skręcenia przekroju 
mierzone wzajemnym przesunię-
ciem odpowiadających sobie 
punktów przekroju 

 
mm 

 2 

 1/500 długości 

5 Równość powierzchni: szczerby i 
uszkodzenia powierzchni elemen-
tów polimerobetonowych widocz-
nych po wbudowaniu  

 
mm 

 
<1 
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Prefabrykaty powinny być wyposażone w zbrojenie umożliwiające zakotwienie prefabrykatu w płycie pomostu. 
Zbrojenie powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania SST M-12.01.02 lub kotwy systemowe wg 
rozwiązania Producenta.  

122.3 Materiały do uszczelniania spoin 

Do uszczelniania styków między prefabrykowaną deską gzymsową i gzymsem wylewanym na mokro oraz szczelin 
między deskami gzymsowymi należy stosować  zestaw do uszczelniania szczelin dylatacyjnych narażonych na 
działanie wody, odpowiednio przeznaczony się do wypełniania szczelin poziomych i pionowych. Materiały 
uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej i SST. Dla użytych materiałów 
uszczelniających Wykonawca przedstawi  Polską Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską 
aprobatę techniczną. 
Jeżeli SST ani Dokumentacja Projektowa nie podają inaczej, do uszczelnienia styków między deską prefabrykowaną 
i gzymsem wylewanym „na mokro” można   stosować zestaw uszczelniający składający się z elastycznej taśmy z 
tworzywa sztucznego oraz zaprawy klejowej do przyklejania taśmy. Zestaw powinien charakteryzować się: 
– bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i szczelnością, 
– wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, 
– wysoką odpornością na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, rozcieńczonych 

kwasów i zasad, kwasów organicznych, domowych i przemysłowych środków czyszczących, mazutu, olejów 
silnikowych, benzyny). Taśma powinna mieć szerokość około 10 cm.  

Alternatywnie można stosować jednoskładnikowy kit poliuretanowy lub silikonową masę zalewową, sieciujące pod 
wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. Materiał 
uszczelniający powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. 
Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do –30°C) 
i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków 
gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. 
Kit poliuretanowy lub silikonowy można też stosować do uszczelnienia styków między prefabrykatami. 

123. SPRZĘT 

123.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

123.2 Sprzęt do wykonania robót 

Przewiduje się ręczny montaż desek gzymsowych. Do aplikacji materiału uszczelniającego należy stosować 
narzędzia rekomendowane przez producenta, np. pistolety na sprężone powietrze lub ręczne pistolety ciśnieniowe.  

124. TRANSPORT 

124.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

124.2 Transport materiałów 

4.2.1. Transport i składowanie prefabrykatów 

Transport prefabrykowanych elementów może się odbywać po osiągnięciu przez beton 80% projektowej 
wytrzymałości, dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera. Elementy prefabrykowane powinny 
być pakowane na paletach drewnianych i wiązane taśmą stalową. Do transportu powinny być układane poziomo, 
długością w kierunku jazdy. 
Z prefabrykatami  powinno być dostarczone zaświadczenie o wynikach przeprowadzonych badań, zawierające: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 

 datę pobrania próbek, 

 sposób pobrania próbek, 

 datę badań, 

 wyniki badań. 
Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

124.2.1 Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin 

Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta, w pozycji stojącej. 
Transport opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zachowania 
warunków określonych przez producenta. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i uszkodzeniem. 



 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 
M-11.01.01 

 

 443 

Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić przed wpływem 
działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać terminu 
ważności produktu. Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować utratę właściwości 
materiałów uszczelniających. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu, 

 oznakowanie, 

 datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 

 masę netto, 

 numer aprobaty technicznej lub PN, 

 sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp 
i ochrony środowiska. 

125. WYKONANIE ROBÓT 

125.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

125.2 Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 montaż deski gzymsowej, 

 wykonanie uszczelnień, 

 roboty wykończeniowe. 

125.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

125.4 Montaż deski gzymsowej i wykonanie uszczelnień 

Prefabrykaty gzymsowe powinny zostać wykonane w wytwórni. Przed przystąpieniem do wbudowania prefabrykatu, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, potwierdzający zgodność z wymaganiami przedstawionymi w 
pkcie 2. Przed przystąpieniem, do montażu należy sprawdzić stan prefabrykatów. Zbrojenie wykonane w celu 
połączenia prefabrykatu z betonem wylewanym „na mokro” powinno być oczyszczone i wyprostowane. 
W trakcie montażu prefabrykatów, należy szczególną uwagę zwrócić na ich właściwe usytuowanie i zamocowanie 
(przyspawanie) wystających prętów do zbrojenia betonu wylewanego „na mokro”. Z powierzchni prefabrykatów 
stykających się w zespoleniu z nowym betonem należy usunąć szkliwo, oczyścić powierzchnię styku i starannie 
zwilżyć wodą. Następnie na suchą i oczyszczoną powierzchnię nakleić taśmę uszczelniającą styk deski gzymsowej z 
betonem gzymsu wylewanego na mokro. W przypadku stosowania kitu  lub masy zalewowej jako uszczelnienia, 
należy w trakcie betonowania gzymsu pozostawić w konstrukcji listwę drewnianą, którą po stwardnieniu betonu 
należy usunąć i powstałą szczelinę wypełnić kitem. Przed ułożeniem kitu szczelinę należy dokładnie oczyścić np. 
przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, 
wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem 
elementów. W tym celu należy oczyścić szczeliny mechaniczną szczotką stalową lub przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu, szczelinę należy odpylić sprężonym powietrzem. Ubytki w krawędziach szczeliny o głębokości 
przekraczającej 25 mm powinny być przed uszczelnieniem naprawione materiałami naprawczymi, dla których 
Wykonawca przedstawi  Polską Normę lub aprobatę techniczną. Jeżeli producent tego wymaga, powierzchnie 
należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem gruntującym, rekomendowanym przez producenta. 
W kapach chodnikowych należy wykonać nacięcia poprzeczne betonu z przerwaniem zbrojenia w odstępach co 
maksymalnie 6 m. Szczeliny należy oczyścić i wypełnić masą trwale plastyczną. 

126. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

126.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

126.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 
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 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

126.3 Kontrola materiałów 

126.3.1 Kontrola elementów prefabrykowanych 

Materiały należy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność z pktem 2 niniejszej SST. 
Właściwości polimerobetonu należy kontrolować na podstawie atestu producenta i porównanie ich z wymaganiami 
SST, pkt 2.2.1, tablica 1. Dodatkowo należy sprawdzić wygląd zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin 
elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu oraz 
pomierzenie odchyłek od nominalnych kształtów.  Pomiary długości i głębokości uszkodzeń oraz odchyłek: 
wymiarów, prostoliniowości, skręcenia przekroju należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021. Dopuszczalne odchyłki i wady powierzchni podano w pkcie 2.2.2, 
tablica 2. 
Należy skontrolować zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonie; pręty powinny być czyste i wyprostowane.    

126.3.2 Kontrola  materiałów uszczelniających 

Materiały uszczelniające należy kontrolować na podstawie  atestów producenta i porównanie ich właściwości z 
wymaganiami SST pkt 2.3. 

126.4 Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowej  

Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów gzymsowych obejmuje: 
a)   wizualną ocenę jakości robót, 
b) sprawdzenie szerokości spoin na zgodność z Dokumentacją Projektową; szerokość spoiny nie powinna różnić 

się od projektowanej o więcej niż 2 mm, 
c) sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny być większe niż 

2 mm), 
d) niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (odchylenia rzędnych nie powinny 

przekraczać 2 mm), 
e) sprawdzenie wykonania uszczelnienia między deską gzymsową i płytą gzymsową. 
Przed wykonaniem uszczelnienia należy sprawdzić stan szczeliny, która powinna być czysta, odkurzona i sucha. 
Szczelina powinna być wypełniona materiałem uszczelniającym na pełną głębokość.  

127. OBMIAR ROBÓT 

127.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

127.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 
- m [metr] zamontowanej na obiekcie deski gzymsowej z polimerobetonu o parametrach określonych 
Dokumentacją Projektową z wykonaniem wszelkich uszczelnień podłużnych i porzecznych, 
- m [metr] wykonanej dylatacji kap chodnikowych. 

128. ODBIÓR ROBÓT 

128.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

128.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie prefabrykatu do zespolenia z betonem wykonywanym 

„na mokro” i przygotowanie szczelin do wypełnienia. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

129. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

129.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
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129.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa m gzymsu z polimerobetonu uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe,  

 przygotowanie podłoża, 

 montaż deski gzymsowej z polimerobetonu, 

 wykonanie uszczelnienia podłużnego oraz uszczelnień pomiędzy deskami gzymsowymi, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST i Dokumentacji Projektowej, 

 oczyszczenie terenu robót. 
 
Cena jednostkowa m dylatacji kap uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe,  

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie dylatacji kap przez nacięcie i uszczelnienie; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST i Dokumentacji Projektowej, 

 oczyszczenie terenu robót. 

130. PRZEPISY ZWIĄZANE 

130.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
M-12.01.02 Stal zbrojeniowa 

130.2 Normy 

PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym 

PN-B-06250:1998 Beton zwykły 
PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech cech geometrycznych 

130.3 Inne dokumenty 

Instrukcja ITB nr 194 – Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na  próbkach wykonanych w 
formach, Warszawa, 1998 
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131. WSTĘP 

131.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
odziemnych powierzchni betonu dla obiektów mostowych w związku zrealizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

131.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do  opracowania  specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

131.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych z malowaniem „na 
zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, które stykają się z gruntem. 

131.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

131.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

132. MATERIAŁY 

132.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

132.2 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla zastosowanych 
materiałów Wykonawca przedstawi aktualną Polską Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub 
europejską aprobatę techniczną. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał izolacyjny 
wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 

132.3 Stosowane materiały 

Jeżeli dokumentacja projektowa i SST nie przewidują inaczej, do wykonania izolacji cienkiej można  stosować 
następujące materiały: 
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Działanie 

roztworu powinno polegać na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych 
pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Środek powinien być 
odporny na działanie temperatury do 60°C.  Środka nie należy stosować na mokrych i przemrożonych 
powierzchniach. Rozprowadza się go na zimno, bez podgrzewania w temperaturze powyżej +5°C. Zależnie od 
porowatości podłoża zużycie materiału wynosi 0,3÷0,45 kg/m

2
 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji 

należy zachować szczególne środki ostrożności, ponieważ środki te są łatwopalne i nie są odporne na działanie 
rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.), 

b) do wykonania właściwej izolacji - półgęsty roztwór (P) produkowany z asfaltów ponaftowych, plastyfikowanych 
olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu zagruntowanym 
powinien tworzyć po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta 
powinna wykazywać odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Środek powinien być 
odporny na działanie temperatury do 60°C. Rozprowadza się go zimno, bez podgrzewania w temperaturze 
powyżej +5°C. Zużycie materiału przy jednokrotnym smarowaniu wynosi 0,8÷1,0 kg/m

2
 powierzchni 

zabezpieczanej. 
Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania PN-B-24620:1998. 

133. SPRZĘT 

133.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

133.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować prostym sprzętem malarskim, jak pędzle, wałki, szczotki 
dekarskie odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych oraz 
sprzętem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy z filtrem przeciwoolejowym).  

134. TRANSPORT 

134.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

134.2 Transport i przechowywanie materiałów 

Roztwór asfaltowy powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny należy magazynować w 
pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał, pakowany jak wyżej, może być przewożony dowolnymi 
środkami transportu z zachowaniem przepisów obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych na 
drogach publicznych. Bębny ze środkiem gruntującym należy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego 
najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 
Na każdym opakowaniu środka powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 datę produkcji, 

 numer partii wyrobu, 

 masę netto, 

 termin przydatności do użycia, 

 numer PN lub informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej, 

 napis „Ostrożnie z ogniem”. 
Roztwory asfaltowe należy składować w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła i światła, w temperaturze 
nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C.  

135. WYKONANIE ROBÓT 

135.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 5. 
Izolacja cienka powinna być wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST. W przypadku 
braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

135.2 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. 
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Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 przygotowanie podłoża betonowego, 

 zagruntowanie podłoża betonowego roztworem rzadkim, 

 naniesienie dwóch warstw izolacji z roztworu półgęstego, 

 roboty wykończeniowe. 

135.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

135.4 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału dotyczących 
wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza. Podczas wykonywania prac 
Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. Parametry te muszą odpowiadać 
wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach i aprobatach technicznych. Jeżeli warunki 
pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty należy przerwać i wznowić je dopiero po poprawie 
pogody. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie 
pogody. 
Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać przy dobrej pogodzie, 
niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie silnego wiatru, podczas opadów śniegu, deszczu i mżawki, 
bezpośrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a także w czasie, gdy wilgotność względna 
powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura powietrza oraz podłoża jest wyższa od 
+5°C i niższa od +35°C. W pobliżu wykonywanych robót nie mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące. 
Przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntującej), Wykonawca powinien sprawdzić czy 
wilgotność podłoża gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jeśli producent nie określa innych 
wymagań, wilgotność podłoża na głębokości 20 mm nie powinna być wyższa niż 4%. Jeśli powyższy warunek nie 
jest spełniony, Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien zastosować system osuszania podłoża betonowego 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie chłodów materiały te 
doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorącej wodzie lub w ogrzanych 
pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe preparaty nie mogą być rozcieńczane 
rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami izolacyjnymi. 
W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, ponieważ materiały stosowane 
do wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 20 metrów od miejsca pracy lub 
składowania materiałów. 

135.5 Przygotowanie powierzchni  betonowej do ułożenia izolacji 

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu, 
wolnym od plam olejowych i pyłu.  
Jeżeli producent w kartach technicznych nie podaje inaczej, to izolację można układać na betonie po co najmniej 14 
dniach od jego ułożenia, gdy dojrzewanie betonu następowało w temperaturze co najmniej 15°C. W przypadku, gdy 
dojrzewanie betonu następowało w temperaturze niższej, okres oczekiwania przed rozpoczęciem robót izolacyjnych 
należy odpowiednio wydłużyć. Stopień dojrzałości betonu można oceniać zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi oceny 
jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych”. 
Bezpośrednio przed naniesieniem pierwszej warstwy izolacji podłoże należy oczyścić sprężonym powietrzem w celu 
uzyskania suchej powierzchni, oczyszczonej z mleczka cementowego, niewiązanych ziaren kruszywa, pyłów oraz 
innych zanieczyszczeń, które mogłyby obniżać przyczepność warstw bitumicznych do betonu. Sprężarka powinna 
być wyposażona w filtr olejowy. Odpylanie należy wykonywać zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru 
wiejącego podczas robót. 
Ubytki betonu należy wypełnić specjalnymi zaprawami niskoskurczowymi do napraw betonu, dla których Wykonawca 
przedstawi Polską Normę, aprobatę techniczną IBDiM lub europejską aprobatę techniczną. 
Przygotowane podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, 

 wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka 
próbnego ø 50 mm powinno być przeprowadzone wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m

2
 izolowanej powierzchni i 

min.  5 oznaczeń wg PN-B-01814:1992, 

 podłoże powinno być suche: beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci i 
spowodowanych wilgocią zaciemnień; przy pomiarze wilgotności wilgotnościomierzem elektronicznym za 
podłoże suche należy przyjąć beton o wilgotności mniejszej od 4%; pomiarów wilgotności płyty należy 
dokonywać przyrządem wycechowanym do pomiaru wilgotności materiałów o porowatości nie przekraczającej 
10%, 

 podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji pyłów, plam oleju, smarów i innych 
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie, 
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 podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie wykazujące lokalnych 
nierówności przekraczających 5 mm. 

135.6 Gruntowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody gruntowej do co najmniej 30  cm poniżej 
układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robót.  W przypadku konieczności 
zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających, np. asfaltowej 
emulsji kationowej spełniającej wymagania PN-B-24003:1997. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający 
pisemnej zgody Inżyniera. 
W pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych. Do gruntowania 
powierzchni betonowej asfaltowym środkiem gruntującym można przystąpić, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 
dni, ale zaleca się  28 dni. Gruntowanie podłoża wykonuje się przez jednokrotne pomalowanie powierzchni 
roztworem asfaltowym w ilości zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/m

2
). Zużycie materiału 

jest zależne od rodzaju roztworu asfaltowego oraz od chłonności podłoża. Gruntowanie wykonuje się za pomocą 
wałków malarskich lub szczotek dekarskich. Czas schnięcia roztworu asfaltowego jest zależny od rodzaju 
stosowanych rozpuszczalników oraz od warunków pogodowych (temperatury otoczenia podczas wykonywania robót 
i wiatru). Optymalny czas schnięcia roztworu asfaltowego powinien wynosić od 30 min do 4 godz., ale nie powinien 
przekraczać 6 godz. Gdy gruntowana powierzchnia pozostaje lepka przez dłuższy czas może zostać zapylona. 
Prawidłowo zagruntowana powierzchnia po wyschnięciu roztworu asfaltowego powinna mieć jednolitą barwę czarną 
lub ciemnobrązową, bez smug i przebarwień. Przebarwienia powstają w miejscach, gdzie ułożono zbyt cienką 
warstwę roztworu asfaltowego lub gdzie podłoże było zatłuszczone i roztwór asfaltowy z niego spłynął. Gruntowanie 
roztworem asfaltowym należy wykonywać jednokrotnie, a ułożona warstwa roztworu asfaltowego nie powinna być 
zbyt gruba. Należy zużyć tylko tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni 
nie pozostała powłoka z warstewki asfaltu.  W przypadku dwukrotnego gruntowania lub ułożenia bardzo grubej 
warstwy roztworu asfaltowego, na powierzchni roztworu utworzy się błonka, pod którą pozostaną resztki 
rozpuszczalnika, które w sposób istotny osłabią przyczepność kolejnych warstw izolacji do podłoża. 

135.7 Układanie kolejnych warstw izolacji cienkiej 

Przed ułożeniem następnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna być całkowicie sucha. Można to 
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną), gdy 
dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. 
Zagruntowaną powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zużycie materiału wynosi około 0,8 
do 1,0 kg/m

2
 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw izolacyjnych nie powinna być mniejsza od 2 mm.  

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny być chronione przed światłem słonecznym, deszczem i 
innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin. 

135.8 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Do robót wykończeniowych należą prace  
związane z dostosowaniem wykonanych robót do   warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 

136. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

136.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

136.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
e) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

f) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 
g) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub 

przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań materiałów wykonywanych w ramach 
nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem izolacyjnym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 
Wykonawca sporządzi protokół z kontroli jakości środka izolacyjnego. Wzór protokołu przedstawiono w załączniku.   
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136.3 Badanie w czasie robót 

136.3.1 Kontrola przygotowania podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5. Przykład protokołu z kontroli przygotowania podłoża 
podano w załączniku. 

136.3.2 Kontrola zagruntowania podłoża betonowego 

Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie: przy stosowaniu asfaltowych środków 
gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być czarna lub ciemnobrązowa i matowa. Po 
dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry. 
Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez sprawdzenie ilości 
zużytych materiałów, ilości dozowanych składników, czasu aplikacji. 
Z ułożenia środka gruntującego należy sporządzić protokół. Wzorzec protokołu został zamieszczony w załączniku. 

136.3.3 Kontrola wykonania izolacji właściwej 

Kontrola wykonania izolacji właściwej polega na: 

 kontroli zużycia środka izolacyjnego - powinna być zgodna z kartą techniczną materiału, 

 całkowitej grubości wykonanej izolacji - powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

 wyglądu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, o jednolitej 
barwie, bez pęcherzy, złuszczeń i innych wad, powłoka powinna ściśle przylegać do zagruntowanego podłoża. 

136.3.4 Kontrola warunków atmosferycznych 

W trakcie trwania robót należy na bieżąco sprawdzać warunki atmosferyczne i porównywać je z wymaganiami 
producenta podanymi w kartach technicznych materiałów. Z warunków atmosferycznych należy sporządzić protokół. 
Przykład protokołu podano w załączniku.  

137. OBMIAR ROBÓT 

137.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

137.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m
2
 [metr kwadratowy] izolacji powłokowej na powierzchniach betonowych o parametrach 

określonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

138. ODBIÓR ROBÓT 

138.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru  robót  podano  w  OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty objęte niniejszą. Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów badań i oceny wizualnej. 

138.2 Odbiory częściowe 

Odbiorom częściowym podlegają : 
- przygotowanie powierzchni podłoża pod izolację, 
- warstwa izolacyjna. 

138.3 Odbiór ostateczny 

Ostateczny odbiór wykonanej izolacji i uszczelnienia kitem dotyczy ilości ułożonych warstw i uzyskaniu odpowiedniej 
sumarycznej grubości izolacji. 

139. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

139.1 Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

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

139.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za jednostkę obmiarową izolacji powłokowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót 
w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  

 wykonanie rusztowań,  

 pomostów roboczych oraz zadaszeń;  

 przygotowanie powierzchni pod izolację;  

 zagruntowanie oraz pomalowanie materiałem izolacyjnym zabezpieczanej powierzchni; rozebranie rusztowań i 
pomostów roboczych;  
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 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 

 oczyszczenie terenu robót. 

140. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-69/B-10260        Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/B-24622        Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24003        Asfaltowa emulsja kationowa.  

141. ZAŁĄCZNIK 

 
 

PROTOKOŁY WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrakt nr ………............. 

Nazwa kontraktu…………. 

Umowa nr………………… 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI 

ASFALTOWEGO ŚRODKA IZOLACYJNEGO
1)
 

 
Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót: ………………………………………………………………………………… 

Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 

 

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)  

Numer dostawy  

Data przydatności do użycia (dz./m-c/r.)  

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia, 

wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Stan opakowania
2)
:  

 uszkodzone (szt.) [   ] 

 nieuszkodzone (szt.) [   ] 

Wygląd zewnętrzny
2)
:  

 barwa  

 zawiesina [   ] tak      [   ] nie 

 osad [   ] tak      [   ] nie 

 zanieczyszczenia [   ] tak      [   ] nie 

Konsystencja  

Inne  

Uwagi  
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1)
 – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr ………………. 

Nazwa kontraktu ………… 

Umowa nr………………… 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 
 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 

Element: ……………………………………………………………………………………. 

Zakres robót: ……………………………………………[m
2
]   rysunek załącznik nr: ……. 

Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 

 

 

Sposób czyszczenia  

Wytrzymałość  na odrywanie
1)  

(MPa) 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ………….  wartość minimalna ………… 

[   ] w normie                [   ] poza normą 

Czystość podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Gładkość podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Równość podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Wilgotność podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania 

Data i godzina zakończenia prac 

przygotowania podłoża 

Data 

…………….. 

Godzina 

…………….. 

Inne   

Uwagi  

Jakość  przygotowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania 

[   ] nie spełnia wymagań 

      (kwalifikuje się do poprawy) 
 

1)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 

 

 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr ……………… 

Nazwa kontraktu ………… 

Umowa nr………………... 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO 

ŚRODKAMI ASFALTOWYMI
 

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 

Element: …………………………………………………………………………………….. 

Zakres robót: ………………………………………[m
2
]   rysunek załącznik nr: …………. 

Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 

 

 

Nazwa materiału  

Producent  

Technika aplikacji  

Wygląd zewnętrzny
1) 

 

 barwa czarna [   ] tak            [   ] nie 

 powierzchnia matowa [   ] tak            [   ] nie 

Brudzenie skóry przy dotyku
1) 

[   ] tak            [   ] nie 

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy
 

[   ] tak            [   ] nie 

Jakość zagruntowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania 

[   ] nie spełnia wymagań   

      (kwalifikuje się do poprawek) 
 

1)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr ……………… 

Nazwa kontraktu ……….. 

Umowa nr……………….. 

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
1)
 

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót: …………………………………………..[m
2
]   rysunek załącznik nr: ………. 

Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………... 

 

Nr działki 

(m
2
) 

Data 

i godzina 

Silne 

promie-

niowanie 

słoneczne 

Zachmu-

rzenie 

Opad 

atmosfe-

ryczny 

Wilgotność 

względna [%] 

Temp. 

powietrza 

[C] 

Temp. 

podłoża 

[C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

załącznik 

nr
2) …. 

       

1 

załącznik 

nr
2) …. 

       

1 

załącznik 

nr
2) …. 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

1)
 – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 

2)
 – załącznik nr …… zawiera szkic działki 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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M-15.02.03    IZOLACJA BITUMICZNA WYKONANA NA GORĄCO.  

IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ 

 

142. WSTĘP 

142.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 
z materiałów hydroizolacyjnych - termozgrzewalnych w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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142.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

142.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych z papy termozgrzewalnej. 

142.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

142.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

143. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych SST są: 

143.1 Papa zgrzewalna 

Wybór konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inżyniera spośród przedstawionych przez Wykonawcę. 
Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę techniczną Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez 
Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy materiałów.  
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. Papa powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
 
 
Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 
 

Lp Właściwość Jednostka Wymagana wartość 
wobec papy 
zgrzewalnej 

Metoda badań według 

1 Wygląd zewnętrzny - Bez wad PN-90/B-04615 

2 Grubość materiału mm  5 IBDiM PB/TM-1/1 

3 Grubość warstwy bitumu pod osnową mm ≥ 3,0 IBDiM PB/TM-1/2 

4 Szerokość arkusza papy cm S ± 1,5% S PN-90/B-04615 

5 Długość arkusza cm L ± 1,5% L PN-90/B-04615 

6 Siły zrywające przy rozciąganu  
1)

 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
N 
N 

 
≥ 500 
≥ 500 

 
PN-90/B-04615 

7 Wydłużenie przy zerwanu  
1)

 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
% 
% 

 
≥ 30 
≥ 30 

 
PN-90/B-04615 

8 Siła zrywająca przy rozdzieraniu  
1)

 
- wzdłuż                              
- w poprzek 

 
N 
N 

 
≥ 150 
≥ 150 

 
IBDiM PB/TM-05 

9 Siła zrywająca styków arkuszy papy  
N 

 
≥ 500 

 
IBDiM PB/TM-1/9 

10 Przesiąkliwość MPa  0,5 PN-90/B-04615 

11 Nasiąkliwość % (m/m) ≤ 1,0 PN-90/B-04615 

12 Giętkość badana na wałku  30 mm 
 

o
C 

 
≤ - 25 

PN-90/B-04615 
IBDiM 

13 Przyczepność do betonu 
1)

 
(pull off 20

o
C) 

MPa ≥ 0,4 IBDiM PB/TM-06 

14 Odporność na działanie podwyższonej 
temperatury  

 
°C 

 
≥ 100 

 
PN-90/B-04615 

 

1) 
Badanie przeprowadzone w temp. (20±2)°C 

 

Zastosowana izolacja winna gwarantować możliwość układania bezpośredniego warstw asfaltów twardolanych o 
temp. do 230°C. 

143.2 Materiały do gruntowania betonu: 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentów materiałów 
hydroizolacyjnych. 
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143.3 Materiały do naprawy powierzchni betonu 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym a użycie ich 
powinno być zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentów. 
 
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty techniczne. 

143.4 Warunki składowania  

 a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych  i składowany w 

temperaturze nie przekraczającej 25C. 
 b) nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo. 
 c) szczegółowe wymagania dotyczące składowania stosowanych materiałów podają Instrukcje Producentów. 

144. SPRZĘT 

144.1  

Palnik propan-butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania materiału 
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 

144.2  

Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 

144.3 Sprzęt pomocniczy: 

 - wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem ogumionym 
wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg, 

 - noże do cięcia papy, 
 - w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, ręczne i 

elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 

145. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń producenta. 

146. WYKONANIE ROBÓT 

146.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

146.2 Zakres wykonywanych robót 

Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych. 
 
Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od plam 
olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby beton był co 
najmniej 28 dniowy. 
 

Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5C i niższa od 35C. 
Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85 %. W przypadku konieczności wykonywania izolacji 
przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub 
wilgotność powietrza roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym stosując elektryczne 
dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej 
powierzchni. 

146.2.1 Przygotowanie podłoża pod izolację. 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. 
Kwalifikacji dokonuje Inżynier na pisemny wniosek kierownika budowy  w formie wpisu do dziennika budowy. 
 
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki: 

- podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości  4 m przyłożoną na 
stałym spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1,5 % lub 5 mm przy spadku 
mniejszym niż 1,5 %, 

- podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż 5 mm przy 
czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi, 

 - wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub złagodzone skosem 

3x3 cm o pochyleniu 45. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą cementową 1 : 3, 
 - mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej groszkowanie lub 

piaskowanie, 
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 - wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastrico tak aby nie odsłonić wkładek 
zbrojenia, 

 - podłoże powinno być suche. 
 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie 
opracowanych metod uzgodnionych z Inżynierem i autorem projektu. 
 
Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad: 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 cm należy wypełnić betonem klasy B30 lub 
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi Aprobatę techniczną. Krawędzie 
uszkodzenia należy rozkuć tak aby były zbliżone do pionowych. 

- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić bezskurczową 
zaprawą, 

 - powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką  

146.2.2 Oczyszczenie podłoża. 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń. 
 - luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny, 
 - zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

146.2.3 Zagruntowanie podłoża. 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez Producentów materiałów 
hydroizolacyjnych. 
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera, 
- beton w gruntowanym podłożu powinien być co najmniej 14 dni, zaleca się aby był to beton 28 dniowy, 

 - powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając tyle środka 
gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie pozostała powłoka z 
warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m

2
, 

 - należy zagruntować każdorazowo tylko powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 godzin 
przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obniżenie 
przyczepności izolacji do podłoża. Przy stosowaniu środków gruntujących wolnorozpadowych i 
wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie podłoża z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Należy przy tym 
odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od 
zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. 

 - środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących (odpornych 
na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych). 

 - przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha.  Czas schnięcia 
zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzależniony od temperatury 
otoczenia. 

 - w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych  i wypukłych. 
 - przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po  zagruntowanych 

powierzchniach. 

146.2.4 Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace  przygotowawcze. 

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą. 
 
Należy sprawdzić czy: 

- przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany, popękany czy ma 
odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej, 

- przekładka antyadhezyjna daje się łatwo  odklejać, 
 
Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekraczalnym okresie gwarancji  i dobrej jakości. 

146.2.5 Wykonanie izolacji. 

146.2.5.1 Układanie izolacji przy krawędziach i przy sączkach. 

Przed ułożeniem izolacji miejsca te należy zagruntować. 
W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe oraz miejsca przy sączkach wyklejając je 
dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni. Minimalny 
zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. Zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. Należy 
szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego 
materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd  i  załamań 
(marszczeń) materiału izolacyjnego. 

146.2.5.2 Układanie izolacji. 
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Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. Celem uniknięcia nałożenia 
się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian  z połową jej długości. Początek rolki 
mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z ukształtowaniem obiektu. Zakończenie  
izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poręczowej) należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 
50 cm. ( połowa szerokości rolki). Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego 
przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. 
 Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) 
materiału izolacyjnego. 
Przed przyklejeniem pasa papy należy rozwinąć rolkę, usunąć z niej folię polietylenową zapobiegającą sklejaniu się 
papy na rolce i zwinąć ponownie na sztywny wałek. Następnie należy stopniowo rozwijać papę z rolki ogrzewając ją 
palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podłoża przez dociskanie gumowym 
wałkiem o szerokości 30 ÷ 50 cm wagi 30 ÷ 50 kg. 
 
Arkusze układać na zakład 7 ÷ 10 cm. 
 
Styki oraz końce arkuszy papy należy dodatkowo nadtopić palnikiem z góry i starannie dociskać drewnianą packą. 
 
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1-2 cm oraz na całej 
długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć nawierzchnię 
asfaltową. 
 
Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 
 
Izalację z płyty pomostowej kontynuować należy na odziemnej płaszczyźnie ścianki zaplecznej z przejściem na płytę 
przejściową. 
Pod kapami na płycie pomostowej należy ułożyć warstwę ochronną izolacji z dodatkowej warstwy papy zgrzewalnej. 
Na wsporniku pod płytą przejściową oraz na poziomej płaszczyźnie ścianki zaplecznej pod wspornikiem płyty 
pomostowej wykonać przekładkę z dwóch warstw papy zgrzewalnej. 

146.2.6 Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji. 

Podczas układania izolacji mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia: 
 - przebicie lub przecięcie, 
 - zamknięte pęcherze powietrza, 

    - zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak, 
 - załamania i fałdy. 

 
Usuwanie uszkodzeń: 

- w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce uszkodzone 
odkurzyć,  przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić  łaty z tego samego materiału. 
Łata powinna mieć zaokrąglone  naroża oraz przykrywać uszkodzenie z 15 centymetrowym zapasem. Łatę, 
a zwłaszcza jej krawędzie należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem. 

- w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, starannie 
wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej, 

 - w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym  miejscu nakleić łatę, 
 - w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć  rozprostować lub wyciąć, a 

następnie nakleić  w tym miejscu łatę, 
- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać wg indywidualnych 

rozwiązań, po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. 

147. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

147.1  

Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych 
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
b) jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach technicznych ), 
c) jakość materiałów hydroizolacyjnych, 
d) badanie materiałów hydroizolacyjnych na wytrzymałość na odrywanie metodą Pull-Off. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkam i 
określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika budowy. 
  
Badania materiałów hydroizolacyjnych mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów 
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej. 

147.2  

Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji. 
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 a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3, 
 b) dokładność przyklejenia izolacji do podłoża i poszczególnych warstw.  
 c) dokładność wykonania izolacji w narożach i przy sączkach. 
 d) jakość napraw błędów izolacji. 
Tolerancje i usunięcie usterek wg pkt. 5.2.5 i  5.2.6. 

147.3 Badania przyczepności izolacji do podłoża 

Badanie przyczepności do podłoża wykonać na kilku polach losowo wybranych przez nadzór. Na każdym polu 
należy wykonać badanie w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej od 1000m

2
 należy 

wyznaczyć 2 pola badawcze. Na obiektach większych należy dodać 1 pole badawcze na każde dodatkowo 
rozpoczęte 1000m

2
 izolowanej powierzchni. 

Badanie przyczepności izolacji przeprowadza się na dwa sposoby: 

- metoda odrywania paska dla materiałów arkuszowych – oderwanie paska szerokości 5cm i długości 15cm od 
podłoża i ocena stanu powierzchni zerwania: papa powinna być zerwana w materiale poniżej osnowy; 

- metoda „pull-off” – odrywanie metalowych krążków śr. 50mm naklejonych na izolacji za pomocą kleju, przy 
zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed naklejeniem krążka izolację należy naciąć na 
całą grubość specjalną koronką o średnicy rdzenia równej średnicy krążka. Na każdym polu należy nakleić po 5 
krążków i wykonać badanie w temp. nie wyższej  niż +23ºC, w cieniu. 

 
Wartość przyczepności nie powinna być iższa niż: 
 

 0,4 MPa przy 22ºC, 

 0,7 MPa przy 8ºC. 
 

Jeżeli wartość pojedynczego wyniku jest niższa niż podana powyżej, wówczas należy wykonać pomiar obok. W 
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spełni warunk minimalnej wytrzymałości i równocześnie, gdy wartość średnia ze 
wszystkich pomiarów nie będzie mniejsza od wartości średniej określonej dla danego rodzaju materiału, to można 
uznać, że warunek wytrzymałości został spełniony. 
 
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów z zastosowaniem 
wymagań technicznych dla tych materiałów. 

147.4 Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

148. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest m

2
 [metr kwadratowy] izolacji termozgrzewalnej o określonych parametrach. 

149. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

150. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
  
Cena jednostkowa uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  

 wykonanie rusztowań,  

 pomostów roboczych oraz zadaszeń;  

 przygotowanie powierzchni pod izolację;  

 zagruntowanie powierzchni betonowych wraz z kosztem środków do gruntowania świeżego betonu;  

 ułożenie izolacji na płycie, 

 rozebranie rusztowań i pomostów roboczych;  

 oczyszczenie terenu robót;  

 badania jakości wykonanych warstw izolacyjnych. 

151. PRZEPISY ZWIĄZANE 

151.1 Normy 

PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. wymagania i badania przy odbiorze 
PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i  

welonu szklanego. 



 

M-11.01.01 
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 

 

                                                                                                               462 

PN-74/B-24622      Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24003      Asfaltowa emulsja kationowa. 

151.2 Inne dokumenty 

Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990 r. 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1975 r. w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych. Dz. Ustaw Nr 14 poz.82 z 1975 r.  
 
Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych - 
IBDiM, Warszawa 1991 r. 
 
Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych - IBDiM, Warszawa 1990 r. 

152. ZAŁĄCZNIK 

 
WZORY PROTOKOŁÓW DO ODBIORU ROBÓT IZOLACYJNYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI 

 ASFALTOWEGO SRODKA GRUNTUJĄCEGO
1)
 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  
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Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)  

Numer dostawy  

Data przydatności do użycia (d/m/r)  

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT ( nr,  z dnia, wielkość 

dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 
 

Stan opakowania 
2)
  

- uszkodzone (szt.) [  ] 

-nieuszkodzone (szt.) [  ] 

Wygląd zewnętrzny 
2)
  

-barwa  

-zawiesina [  ] tak [  ] nie 

-osad [  ] tak [  ] nie 

-zanieczyszczenia [  ] tak [  ] nie 

Konsystencja  

Inne  

Uwagi  

 
1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI 

 MATERIAŁÓW IZOLACJI ARKUSZOWYCH
1)
 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

 

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)  

Ilość materiału wbudowanego  

Numer dostawy  

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT ( nr,  z dnia, wielkość 

dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 
 

Wygląd zewnętrzny 
2)
  

-dziury [  ] tak [  ] nie 

-załamania [  ] tak [  ] nie 

-krawędzie [  ] równe [  ] nierówne 

-stan rozłożenia posypki [  ] równe [  ] nierówne 

Sklejenie papy w rolce 
2)
 [  ] tak [  ] nie 

 

1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Sposób czyszczenia 
 

Wytrzymałość na odrywanie [MPa] 
1)
 

Wyniki zawiera załącznik nr …….. 

wartość średnia …………       wartość minimalna …………. 

[  ] w normie   [  ] poza normą 

Czystość podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Gładkość podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Szorstkość podłoża [mm] 
1)
 

Wyniki zawiera załącznik nr …….. 

wartość średnia …………       wartość minimalna …………. 

[  ] w normie   [  ] poza normą 

Równość podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Wilgotność podłoża
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Data i godzina zakończenia prac 

przygotowania podłoża 

Data Godzina 

Inne ( w zależności od rodzaju metody 

zabezpieczenia powierzchniowego) 
 

Uwagi   

Jakość przygotowanego podłoża 
1)
 

[  ] spełnia wymagania 

[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

 
1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

 

PROTOKÓŁ POMIARÓW  

WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
1) 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Nr działki 

[m
2
] 

Data i 

godzina 

Silne 

promieni

owanie 

słoneczn

e 

Zachmu-

rzenie 

Opad 

atmosferyc

zny 

Wilgotność 

względna 

[%] 

Temp. 

Powietrza 

[°C] 

Temp. 

Podłoża 

[°C] 

Temp. 

Punktu rosy 

[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

załącznik 

nr 
2)
…… 

        

1 

załącznik 

nr 
2)
….. 

        

1 

załącznik 

nr 
2)
 ….. 

        

         

         

Uwaga: Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody 

 

1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI  

ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO 

 ŚRODKAMI ASFALTOWYMI 

 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Nazwa materiału  

Producent  

Wygląd zewnętrzny 
1)
  

-barwa czarna   [  ] tak [  ] nie  

-powierzchnia matowa   [  ] tak [  ] nie  

Brudzenie skóry przy dotyku 
1)
   [  ] tak [  ] nie  

Inne np. przebarwienia, szkliste strefy 
1)
   [  ] tak [  ] nie  

Jakość zagruntowanego podłoża 
1)
: 

[  ] spełnia wymagania 

[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

 
1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI  

WYKONANIA IZOLACJI ARKUSZOWYCH 

 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Nazwa materiału  

Producent  

Przyczepność 
1)
 

-metodą pull-off [MPa] 

wyniki wg załącznika nr ….. 

wartość średnia …..  wartość minimalna ….. 

[  ] przy temp. 8 °C [  ] przy temp. 22 °C 

[  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

-metodą odrywania paska [  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

Wygląd zewnętrzny 
1)
:  

-barwa [  ] jednolita [  ] niejednolita 

-niedoklejenia [  ] tak [  ] nie 

-pęcherze [  ] tak [  ] nie 

-pęknięcia [  ] tak [  ] nie 

-fałdy [  ] tak [  ] nie 

-inne [  ] tak [  ] nie 

Szerokość zakładów wynosi 
1)
:  

-poprzeczny (równoległe do długości arkusza) 8cm [  ] tak [  ] nie 

-podłużny (równolegle do szerokości arkusza) 15 cm [  ] tak [  ] nie 

Pomiar szerokości wypływu z zakładu 
2)
 [  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

Jakość nałożonej powłoki 
1)

: 
[  ] spełnia wymagania 

[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

 
1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

M-15.03.02      NAWIERZCHNIE chodnika Z KATIONOWEJ  

EMULSJI  BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ  

POLIMERAMI 

 

153. WSTĘP 

153.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące  wykonania i odbioru 
nawierzchni z kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami na kapach chodnikowych w związku z 
realizacją zadania: 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

153.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

153.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni chodnika z 
kationowej emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami grubości 5mm. 

153.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M-00.00.00 
"Wymagania Ogólne". 

Kationowa emulsja bitumiczna - wykonana z asfaltu modyfikowanego polimerami stosowana w kombinacji z podwójną 

warstwą łamanego kruszywa - preparat przeznaczony do ochrony podłoża przed erozją i penetracją wody, wnikaniem soli - 

jako cienkowarstwowa, odporna na ścieranie, elastyczna, wykazująca możliwość mostkowania włosowatych pęknięć 

nawierzchnio-izolacja stosowana na drogach i chodnikach obiektów mostowych, ścieżkach rowerowych, parkingach, 

rampach. Do zastosowania na podłożu betonowym, asfaltowym, stalowym oraz drewnie budowlanym. 

153.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

Roboty powinny być wykonane z bez użycia sprzętu ciężkiego, zgodnie z opinią IBDiM. 

154. MATERIAŁY 

154.1 Wymagania ogólne 

154.1.1 Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót wg niniejszej Specyfikacji powinny posiadać Aprobatę 
Techniczną wydaną przez IBDiM oraz stosowne atesty. 

154.1.2 Przed zastosowaniem materiałów do wykonania robót, Wykonawca powinien przedstawić 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta materiału. 

154.1.3 Do  wykonania  robót  można  stosować tylko  materiały o  nie  przeterminowanej  przydatności  do 
stosowania. 

154.1.4 Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu szczegóły dotyczące 
materiału, który proponuje. 

154.2 Wymagania szczegółowe 

154.2.1 Emulsja 

Kationowa emulsja bitumiczna modyfikowana polimerami powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2010 

zgodnie z tabelą 1. 

 
 
 
 
 
 
Tabela 1 Właściwości kationowych emulsji modyfikowanych z asfaltu drogowego do cienkich warstw na zimno 

 

Wymagania 

techniczne 

EN 

odniesienia 
Jednostka 

C 65 BP 5 C 65 BP 6 C 60 BP 5 

Klasa 
Zakres 

wartości 
Klasa 

Zakres 

wartości 
Klasa 

Zakres 

wartości 

Własności 

organoleptyczne 
EN 1425 nie 1 TBR 1 TBR 1 TBR 

Polarność cząstek EN 1430 nie 2 dodatnia 2 dodatnia 2 dodatnia 

Indeks rozpadu EN 13075-1 nie 5 120 do 180 6 170 do 230 5 120 do 180 
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Czas mieszalności EN 13075-2 [s] 2 ≥ 180 2 ≥ 180 2 ≥ 180 

Zawartość 

lepiszcza (poprzez 

zawartość wody) 

EN 1428 % (m/m) 6 63 do 67 6 63 do 67 5 58 do 62 

Lepkość 

dynamiczna w 40 

° C 

EN 14896 [MPa∙s] 2 ≤ 330 2 ≤ 330 2 ≤ 330 

Czas wypływu Φ 4 

[mm] przy 40 °C 
EN 12846 [s] 3 10 do 45 3 10 do 45 3 10 do 45 

Pozostałość na 

sicie 
        

Sito 0,5 [mm] EN 1429 % (m/m) 4 ≤ 0,5 4 ≤ 0,5 4 ≤ 0,5 

Pozostałość na 

sicie (7 dni 

magazynowania) 

EN 1429 % (m/m) 4 ≤ 0,5 4 ≤ 0,5 4 ≤ 0,5 

Sedymentacja (po 

7 dniach 

magazynowania) 

EN 12847 % (m/m) 2 ≤ 5 2 ≤ 5 2 ≤ 5 

Adhezja EN 13614 
% pokrycia 

powierzchni 
3 ≥ 90 3 ≥ 90 3 ≥ 90 

 
Tabela 2  Wymagania dotyczące krajowych emulsji asfaltowych 

 

Oznaczenie kodowe wyrobu. Zalecane 
zastosowanie (informacyjne) 

  

C 60 BP 5 CWZ 
Do cienkich warstw na 

zimno dróg obciążonych 
ruchem od KR 1 do KR 6 

Właściwości Metoda badania j.m. Wymaganie (klasa) 

Polarność PN-EN 1430 - dodatnia 

Czas mieszalności PN-EN 13075-2 [s] TBR (1) 

Indeks rozpadu
**)

 PN-EN 13075-1 [g/100g] 120 do 160 (5) 

Zdolność do penetracji PN-EN 12849 [min] NPD (0) 

Stabilność podczas mieszania z 
cementem 

PN-EN 12848 [g] NPD (0) 

Zawartość lepiszcza (poprzez oznaczanie 
zawartości wody) 

PN-EN 1428 % (m/m) 58 do 62 (5) 

Zawartość lepiszcza pozostałego po 
destylacji 

PN-EN 1431 % (m/m) NPD (0) 

Czas wypływu Φ 2 [mm] przy 40 ° C PN-EN 12846 [s] 15 – 45 (3) 

Czas wypływu Φ 4 [mm] przy 40 ° C PN-EN12846 [s] NPD (0) 

Lepkość dynamiczna przy 40 ° C PN-EN 14896 [MPas] NPD (0) 

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

Pozostałość na sicie, sito 0,16[mm] PN-EN 1429 % (m/m) NPD (0) 

Pozostałość na sicie po 7  dniach 
magazynowania, sito 0,5 [mm] 

PN-EN 1429 % (m/m) NPD (0) 

Sedymentacja po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 12487 % (m/m) TBR (1) 

Adhezja
***) 

PN-EN 13614 
% pokrycia 
powierzchni 

NPD (0) 

Załącznik NA.2.2 
% pokrycia 
powierzchni 

≥ 90 

pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0) 

 
 

 
 

154.2.2 Lepiszcze 

Lepiszcze powinno się charakteryzować następującymi właściwościami podanymi w tabeli 3. 
 
Tabela 3 
 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań według 

1 2 3 4 5 

1 Penetracja 0,1 mm od 70 do 100 PN-EN 1426:2001 
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2 Temperatura mięknienia °C od 60 do 70 PN-EN 1427:2001 

3 Temperatura łamliwości °C ≤ -15 PN-EN 12593:2004 

4 Nawrót sprężysty w 25°C % ≥ 60 WT EmA-99 

5 
Kohezja zmodyfikowaną metodą 

Vialit w temperaturze - 15°C 
% ≥ 70 WT EmA-99 

 

154.2.3 Kruszywo 

Kruszywo stosowane do nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami powinno być 

kruszywem łamanym i spełniać właściwości zgodne z PN-EN 13043:2004. 

Zalecane uziarnienie stosowanych kruszyw : 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 2/6 mm, 4/8 mm, 8/12 mm układanych zgodnie 

z zasadą: uziarnienie warstwy górnej nie może być większe niż warstwy dolnej. 

 
Tabela 4 

Przykładowe zestawienie frakcji kruszywa dla obu warstw nawierzchni 

Dolna warstwa Górna warstwa 

2/5 1/3 lub 2/5 

4/8 2/6 

155. SPRZĘT 

155.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania gólne". Należy zastosować sprzęt lekki lub 

wykonać roboty ręcznie. 

155.2 Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt i narzędzia do prac związanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny zapewnić ciągłość prac i uzyskanie 

wymaganej jakości robót. Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega akceptacji 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

156. TRANSPORT 

156.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

156.2 Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Emulsja powinna być transportowana w szczelnie zamkniętych pojemnikach. 
Emulsji nie wolno przewozić w opakowaniach stosowanych uprzednio do mineralnych materiałów sypkich lub 
chemikaliów, z wyjątkiem asfaltów. 

Przewóz składników chemicznych i materiałów prac związanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinien się 

odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do prac związanych z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji nie może 

powodować obniżenia ich jakości. 

 

 

157. WYKONANIE ROBÓT 

157.1 Wymagania ogólne 

157.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu organizacji robót wraz z 
harmonogramem robót. 
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157.1.2 Wykonawca winien uzyskać od producentów zastosowanych preparatów „Wytycznych stosowania" i 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robót podanych w tych Wytycznych. 

157.1.3 Roboty związane z wykonywaniem nawierzchnio-izolacji powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub 
zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 

157.1.4 Nawierzchnio-izolację   można   układać   po   dokładnym   oczyszczeniu   powierzchni,   przy   stabilnej, 
bezdeszczowej pogodzie. 

157.1.5 Roboty należy wykonywać w oparciu o opinię techniczną IBDiM, bez użycia sprzętu ciężkiego. 

157.2 Przygotowanie podłoża pod nawierzchnio-izolację. 

Podłoże powinno być: czyste, nie zatłuszczone, o jednorodnej, równej powierzchni i nachyleniu nie przekraczającym 

45°, pozbawione wszelkich cząstek luźnych (pyły, grysy itp.), pozostałości starych powłok i innych zanieczyszczeń. 

Powierzchnia podłoża pod nawierzchnio-izolację, w większości przypadków, powinna być przygotowana poprzez 

piaskowanie lub śrutowanie, mycie ciśnieniowe wodą. 

157.3 Ułożenie pierwszej warstwy. 

Na odpowiednio przygotowane, czyste podłoże należy nałożyć pierwszą warstwę emulsji. Aplikacja emulsji odbywa się 

przy pomocy sztywnych szczotek lub specjalnej maszyny natryskowej. Na mokrej emulsji rozsypać warstwę zwilżonego 

kruszywa w ilości ok. 8 kg/m
2
. 

Następnie przy pomocy lekkich walców zagęścić rozsypane kruszywo. Po związaniu emulsji nadmiar kruszywa usunąć. 

157.4 Ułożenie drugiej warstwy. 

Po całkowitym związaniu emulsji pierwszej warstwy, gdy kruszywo jest mocno związane, należy nałożyć drugą warstwę 

emulsji. Sposób aplikacji - jak w przypadku układania pierwszej warstwy. Emulsję zasypać kruszywem drobnej frakcji. 

Wykonaną nawierzchnię należy dokładnie zagęścić przy użyciu lekkiego walca, a po związaniu nadmiar kruszywa usunąć. 

157.4.1 Powierzchnie    powłok    nie    powinny    wykazywać    przebarwień,    nierówności,    zmian    faktury i innych 
wad. 

157.5 Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

157.5.1 Emulsja    stosowana    do    nawierzchnio-izolacji    może    być    magazynowana    przez   okres    nie 
dłuższy  niż  6  miesięcy od  daty  produkcji  w temperaturze  dodatniej,  w zamkniętych  pojemnikach  lub 
beczkach   metalowych   przeznaczonych   do   składowania.   Należy   chronić   emulsję   przed   
wyschnięciem, a w miesiącach zimowych nie dopuścić do jej przemrożenia. 

W czasie magazynowania emulsji dopuszcza się powstanie na jej powierzchni błonki lub zagęszczenia przy dnie. Przed 
zastosowaniem emulsję należy dokładnie wymieszać. 

157.5.2 Kruszywo stosowane do nawierzchnio-izolacji powinno być składowane w hałdach lub workach, bez 
możliwości przypadkowego mieszania się z kruszywami innych frakcji. 

157.5.3 Sposób prowadzenia prac związanych nawierzchnio-izolacją nie może powodować skażenia środowiska. 
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do 
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 

157.5.4 Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami. 

158. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

158.1 Zasady ogólne 

158.1.1 Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót wynikających z ustaleń niniejszej Specyfikacji. 

158.1.2 Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej Specyfikacji. 
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158.2 Kontrola materiałów 

158.2.1 Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 

158.2.2 Kontroli jakości materiałów dokonuje ich producent i potwierdza wydaniem deklaracji zgodności. 

Inspektor Nadzoru obowiązany jest do sprawdzenia daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 

właściwego przechowywania materiałów. 

158.2.3 Kontrola   przygotowania   powierzchni   przed   ułożeniem   pierwszej   warstwy   nawierzchnio-izolacji. 
Kontrola obejmuje: 

- ocenę stopnia równości za pomocą łaty długości 4 m oraz 

- ocenę stanu podłoża pod nawierzchnio-izolację potwierdzoną wpisem w Dziennik Budowy przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

158.2.4 Kontrola ułożonej nawierzchnio-izolacji. 

Kontrola ułożonej nawierzchnio-izolacji obejmuje ocenę stopnia równości nawierzchnio-izolacji za pomocą łaty długości 

4 m. Tolerancja równości wykonanej nawierzchnio-izolacji wynosi 10 mm na łacie długości 4m. 

159. OBMIAR ROBÓT 

159.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

159.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 [metr kwadratowy] nawierzchni o określonych parametrach i o grubości określonej w 

Dokumentacji Projektowej. 

160. ODBIÓR ROBÓT 

160.1 Ogólne zasady odbioru 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 projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

160.2 Odbiorowi podlegają: 

 materiały wyjściowe; 

 przygotowanie powierzchni przed nałożeniem pierwszej warstwy nawierzchnio-izolacji; 

 wykonana nawierzchnio-izolacja. 

160.3 Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera/Kierownika projektu w Dzienniku Budowy wykonania 
robót określonego rodzaju, zgodnie z zakresem podanym w kosztorysie ofertowym, wymaganiami zawartymi w 
Specyfikacji Technicznej. 

160.4 Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera/Kierownika projektu w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem nawierzchnio-izolacji i spełnienia wymagań 
określonych w niniejszej Specyfikacji. 

160.5 Odbiór gwarancyjny 

Odbioru gwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego z Zamawiającym w 
warunkach Kontraktu. 

161. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

161.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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161.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 

 prace pomiarowe; 

 przygotowanie podłoża przez oczyszczenie; 

 wykonanie nawierzchni; 

 pielęgnacja nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 

 oczyszczenie terenu robót. 
 
 

162. PRZEPISY ZWIĄZANE 

162.1 Normy 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda 
badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury 
 łamliwości Fraassa. (archiwalna) 
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. (archiwalna) 
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i 

Kula. (archiwalna) 
PN-EN 13808:2005(U) Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. (ang. 

U - uznaniowa) 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń  

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach  
przeznaczonych do ruchu. 

162.2 Inne dokumenty 

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. 

163. ZAŁĄCZNIK 

WZORY PROTOKOŁÓW DO ODBIORU IZOLACJONAWIERZCHNI 
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Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁU GRUNTUJĄCEGO
1 

Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)  

Numer dostawy  

Data przydatności do użycia (d/m/r)  

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT ( nr,  z dnia, wielkość 

dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania  

Stan opakowania 
2)
 [  ] 

- uszkodzone (szt.) [  ] 

-nieuszkodzone (szt.)  

Obecność kożucha 
2)
 [  ] tak [  ] nie 

Osad  

-łatwy do rozmieszania [  ] 

-trudny do rozmieszania [  ] 

-niemożliwy do rozmieszania [  ] 

Konsystencja  

Rozdział faz 
2)
 [  ] tak [  ] nie 

Wtrącenia 
2)
 [  ] tak [  ] nie 

Kolor  

Inne  

Uwagi 
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3) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

4) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI MATERIAŁU DO IZOLACJONAWIERZCHNI 
1)
 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)  

Numer dostawy  

Data przydatności do użycia (d/m/r)  

Nr Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT ( nr,  z dnia, wielkość 

dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 
 

Liczba składników / stosunek mieszania  

Stan opakowania 
2)
  

- uszkodzone (szt.) [  ] 

-nieuszkodzone (szt.) [  ] 

Obecność kożucha 
2) 3)

 [  ] tak [  ] nie 

Osad 
2)
  

-łatwy do rozmieszania [  ] 

-trudny do rozmieszania [  ] 

-niemożliwy do rozmieszania [  ] 

Konsystencja  

Rozdział faz 
2)
 [  ] tak [  ] nie 

Wtrącenia 
2)
 [  ] tak [  ] nie 

Kolor 
2)
 

[  ] zgodny z dokumentacją 

[  ] niezgodny z dokumentacją 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Inne  

Czy posypka spełnia wymagania normy 
2)
: 

- piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01 

- inne kruszywa wg PN-96/B-11112 

Wyniki badań załącznik nr ….. 

[  ] tak [  ] nie 

[  ] tak [  ] nie 

Uwagi  

1) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

3) nie dotyczy materiałów o spowie cementowo-polimerowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI  

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 

Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

Sposób czyszczenia  

Wytrzymałość na odrywanie [MPa] 
1)
 

Wyniki zawiera załącznik nr …….. 

wartość średnia …………       wartość minimalna …………. 

[  ] w normie   [  ] poza normą 

Czystość podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Gładkość podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Szorstkość podłoża [mm] 
1)
 

Wyniki zawiera załącznik nr …….. 

wartość średnia …………       wartość minimalna …………. 

[  ] w normie   [  ] poza normą 

Równość podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Wilgotność podłoża 
1)
 [  ] spełnia wymaganie  [  ] nie spełnia wymagania 

Data i godzina zakończenia prac 

przygotowania podłoża 

Data Godzina 

Inne ( w zależności od rodzaju metody 

zabezpieczenia powierzchniowego) 
 

Uwagi   

Jakość przygotowanego podłoża 
1)
 

[  ] spełnia wymagania 

[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

 

PROTOKÓŁ POMIARÓW  

WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 
1) 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

Nr działki 

[m
2
] 

Data i 

godzina 

Silne 

promieni

owanie 

słoneczn

e 

Zachmu-

rzenie 

Opad 

atmosferyc

zny 

Wilgotność 

względna 

[%] 

Temp. 

Powietrza 

[°C] 

Temp. 

Podłoża 

[°C] 

Temp. 

Punktu rosy 

[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

załącznik 

nr 
2)
…… 

        

1 

załącznik 

nr 
2)
….. 

        

1 

załącznik 

nr 
2)
 ….. 

        

         

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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Uwaga: Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody 

 

3) należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

4) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI  

WYKONANEJ IZOLACJONAWIERZCHNI 

 
Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:  ...................................................................................................................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Przyczepność 
1)
 

 

wyniki wg załącznika nr ….. 

wartość średnia …..  wartość minimalna ….. 

 [  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

Wygląd 
1)
:  

-smugi [  ] jednolita [  ] niejednolita 

-widoczne szwy [  ] tak [  ] nie 

-przerwy robocze [  ] tak [  ] nie 

-rysy, pęknięcia [  ] tak [  ] nie 

-sfałdowania [  ] tak [  ] nie 

-pęcherze [  ] tak [  ] nie 

- spłynięcia [  ] tak [  ] nie 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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- kolor 

[  ] jednolity [  ] niejednolity 

[  ] zgodny z dokumentacją [  ] niezgodny z 

dokumentacją 

Posypka uszorstniająca 
1)
:  

-rozłożenie [  ] równomiernie [  ] nierównomiernie 

-wklejenie [  ] mocne [  ] słabe 

Grubość średnia w [mm] 
1)
 

Poszczególne wyniki zawiera załącznik nr …….. 

[  ] spełnia wymagania [  ] nie spełnia wymagań 

Jakość nałożonej powłoki 
1)

: 
[  ] spełnia wymagania 

[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do poprawy) 

1) właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [x] 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-15.04.02 NAWIERZCHNIA NA OBIEKTACH MOSTOWYCH. 

nawierzchnia z asfaltu lanego. 

 

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru 

 

……………………….. 

 

……………………….. 

 

……………………….. 
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164. WSTĘP 

164.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy ochronnej z 
asfaltu lanego oraz pasa przykrawężnikowego w związku z realizacją: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

164.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.     

164.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem na 
przebudowywanych wiaduktach: 

 warstwy ochronnej z asfaltu lanego MA11 o grubości 5,0 cm dla kategorii ruchu KR 4, 

 ściek przykrawężnikowy w warstwie ścieralnej z asfaltu lanego MA11 gr. 4,0-5,0 cm dla kategorii ruchu KR 4, 

 wykonanie uszczelnienia przykrawężnikowego „taśmą”. 

164.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z  OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

164.4.1 Asfalt lany – mieszanka asfaltu lanego o odpowiednio dobranym składzie, której 
produkcja i wbudowanie są całkowicie zmechanizowane. 

164.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

165. MATERIAŁY 

165.1 Asfalt drogowy 

Asfalt musi spełniać wymagania PN-EN 12591:2002. 
Wymagania dla asfaltów podano w tabeli 1. 
Należy zastosować asfalt drogowy D35/50. 

Tabela 1. Wymagania dla asfaltu drogowego 

 

Lp. Właściwości D35/50 Badania wg 

Właściwości obligatoryjne 

1.  Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 35 ÷ 50 PN-EN 1426 

2. Temperatura mięknienia metodą PiK, °C 50 ÷ 58 PN-EN 1427 

 Odporność na starzenie w 163°C  

 

PN-EN 12607-1 

3. Pozostała penetracja , nie mniej niż, % 53 

4. Wzrost temperatury mięknienia, nie więcej niż, °C 8 

5. Zmiana masy (ubytek lub przyrost) nie więcej niż, % m/m 0,5 

6. Temperatura zapłonu, nie mniej niż, °C 240 PN-EN 22592 (b) 

7. Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m) 99 PN-EN 12592 

8. Indeks penetracji, - NR 
PN-EN 12591 Załącznik 

A 

9. 

 
Lepkość dynamiczna w 60°C, Pa*s NR PN-EN 12596 

10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, °C -5 PN-EN 12593 
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11. Lepkość kinematyczna w 135°C NR PN-EN 12595 

NR – oznacza brak wymagań dla danej właściwości 
 
Asfalt lany należy wykonać na asfalcie niemodyfikowanym D35/50 oraz asfalcie naturalnym w ilości 25% ogólnej 
ilości asfaltu. 

165.2 Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania WT-1 2010 podane w tablicy 2. 

Tabela 2. Wymagania dla wypełniacza wapiennego dla warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego. 
 

 

Właściwości wypełniacza 

 

 

Wymagania wobec kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10 
zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa od: 1%(m/m) 

Gęstość ziaren według EN 1097-7 Deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-EN 1097-

4; wymagana kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana kategoria: ΔR&B 8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie wyższa niż: WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; kategoria nie 

niższa niż: 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, wymagana 

kategoria: 
Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

165.3 Kruszywo 

Do warstwy wiążącej z asfaltu lanego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 
[64], obejmujące kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 
Kruszywa 2010. 
 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa 

Wymagania wobec kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kategoria co najmniej: Gc90/15 
a) 

Tolerancja uziarnienia;  odchylenia nie większe niż wg kategorii: G 25/15 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 

Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4, kategoria nie 

wyższa niż: 
FI20 lub SI20 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-

EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 
C95/1 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, badania na 

kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 
LA 30 

Odporność kruszywa na polerowanie wg PN-EN 1097-8; kategoria nie 

niższa niż 
b)
: 

PSV50 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN- 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9  WA24 Deklarowana 
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Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 załącznik B, w 1% NaCl, kategoria nie 

wyższa niż: 
FNaCl7 

„Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3; kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 
mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 
wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla wielkopiecowego chłodzonego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 
wymagana odporność 

Stała objętość kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. 19.3, 

kategoria nie wyższa niż: 
V3,5 

 
a)

 D/d <4,  
b)

 dotyczy warstwy ścieralnej 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm warstwy 
wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GA85 lub G
F
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTC20 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f10 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 
Ecs Deklarowana 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie 

wyższa niż: 
mLPC0,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 5. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm warstwy 
wiążącej i ścieralnej z asfaltu lanego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania wobec kruszyw w zależności od 

kategorii ruchu 

KR 4 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GA85 lub G
F
85 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTC20 
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Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 
Ecs30 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1 p. 14.2; kategoria nie wyższa 

niż: 
mLPC0,1 

 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i 
odwodnione. 

165.3.1 Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za pomocą plandek lub 
zadaszeń (wiaty). 
Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. Warunki składowania oraz lokalizacja 
składowiska powinny być uzgodnione z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

165.4 Asfalt lany 

165.4.1 Uziarnienie i właściwości mieszanki mineralnej 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej z asfaltu lanego oraz orientacyjna zawartość asfaltu 
 

Wymiary oczek sit (# mm) 

Uziarnienie mieszanki mineralnej dla 
kategorii ruchu KR 4 [%] 

Mieszanka mineralna MA 11 

przechodzi przez 
16,0 
11,2 
8,0 
5,6 
2,0 

0,125 
0,063 

 
100 

90 – 100 
70 – 85 

- 
45 – 55 
22 – 35 
20 – 28 

Zawartość lepiszcza Bmin 6,5 

 
UWAGA:  nie mniej niż 25% ogólnej ilości asfaltu powinien stanowić asfalt naturalny. 
 
Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) podana w tablicy 6 jest to najmniejsza ilość lepiszcza 
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej przy założonej 
gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m

3
. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość ( ρα ), to do 

wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według 
równania: 
 

    

 
 
 
Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

 
 
gdzie: 
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P1 + P2 + …Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 
ρ1 + ρ2 + …ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od podanego Bmin o 
wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania. Minimalna zawartość 
lepiszcza asfaltowego odzyskanego z ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzące błonkę lepiszcza na 
ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzględniająca lepiszcza 
zaabsorbowanego przez kruszywo. 

165.5 Taśma uszczelniająca 

Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem można stosować samoprzylepną taśmę z asfaltu 
modyfikowanego polimerem wraz z wypełniaczem i dodatkami. Taśma powinna być przeznaczona do uszczelniania 
styków w nawierzchniach drogowych wykonywanych na gorąco (temperatura układania rzędu od 140

 
°C do 250

 
°C). 

Materiał taśmy powinien charakteryzować się dużą elastycznością w szerokim zakresie temperatur (nie powinien 
stawać się kruchy w temperaturze - 30

 
°C, a w podwyższonych temperaturach – do 100

 o
C, nie powinien spływać ze 

szczelin pionowych), powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność do uszczelnianych elementów (betonowych, 
kamiennych i asfaltowych). Materiał powinien ponadto wykazywać odporność na roztwory soli mineralnych, kwasów i 
zasad organicznych oraz posiadać dobrą odporność na starzenie się w warunkach eksploatacji i niezmienną 
przyczepność do krawędzi szczelin. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani SST nie podają inaczej, można stosować taśmę o właściwościach podanych w 
tablicy 7. 

Tablica 7. Wymagania dla asfaltowej taśmy uszczelniającej 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Penetracja stożkiem w 25 °C 0,1 mm od 40 do 70 PN-EN 13880-2:2004 (U) 

2 
Temperatura   mięknienia           wg  
PiK 

o
C ≥ 90 PN-EN 1427:2001 

3 
Mrozoodporność (upadek kuli z 2,5 
m, temperatura -20

 
°C - min. 3 kule całe PB/TN-2/3 

4 
Wydłużenie taśmy w szcze-linie , w 
temperaturze -20

 
°C mm ≥ 4,0 PB/TN-2/4 

5 
Rodzaj zerwania taśmy w 
szczelinie, w temperaturze             -
20

 
°C 

 
- 

brak zerwania 
przy wydłużeniu  

4,0 mm 

 
PB/TN-2/5 

166. SPRZĘT 

166.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00”Wymagania ogólne” pkt.3. 
Sprzęt do wykonywania nawierzchni z asfaltu lanego. 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z asfaltu lanego, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 otaczarek wyposażonych dodatkowo w suszarkę do podgrzewania wypełniacza, 

 samochodów samowyładowawczych do transportu masy, 

 kotłów stałych, 

 kotłów transportowych, 

 układarek na podwoziu gąsienicowym lub kołowym, 

 sprzętu do ręcznego wykończenia przy krawężnikach i urządzeniach instalacyjnych (taczki, żelazka, 
gładziki, łopaty, szczotki itp.). 

 
Pożądane jest aby układarka asfaltu lanego zawierała: 

 płytę rozścielającą masę, 

 podgrzewaną belkę wibracyjną, profilującą i zagęszczającą nawierzchnię, 

 zespół napędowy z systemem hydraulicznego sterowania profilu poprzecznego, 

 sprzężoną z układarką rozsypywarkę grysów bitumowanych. 

167. TRANSPORT 

167.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

167.2.1 Asfalt 

Transport asfaltu powinien odbywać się zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 12591:2002. 

167.2.2 Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

167.2.3 Kruszywo  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 

167.2.4 Asfalt lany 

Do transportu asfaltu lanego można stosować kotły transportowe na samochodach wyładowawczych. 

168. WYKONANIE ROBÓT 

168.1 Ogólne zasady wykonania robót 

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

168.2 Warunki przystąpienia do robót 

Asfalt lany nie może być układany w temperaturze otoczenia niższej niż +5C. 
Nie dopuszcza się układania asfaltu lanego podczas opadów atmosferycznych oraz na oblodzonych 
powierzchniach. 
Wytwarzanie i wbudowanie asfaltu lanego powinno być całkowicie zmechanizowane  w celu zapewnienia wysokiej 
jakości robót. 

168.3 Przygotowanie podłoża 

Podłoże (płyta żelbetowa pokryta izolacją oraz izolacja z papy zgrzewalnej) powinno posiadać projektowany profil, a 
powierzchnia jego musi być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (piasek, błoto, 
rozlane paliwo itp.) i nie powinno być skrapiane lepiszczem bitumicznym przed ułożeniem na nim warstwy asfaltu 
lanego. 
Brzegi krawężników oraz wpustów powinny być przed ułożeniem asfaltu lanego posmarowane lepiszczem 
bitumicznym (gorącym asfaltem drogowym, asfaltem upłynnionym, emulsją kationową). 

168.4 Projekt mieszanki 

Projektowanie recepty laboratoryjnej 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składu mieszanki mineralnej spełniającej wymagania punktu 2, 

 doborze optymalnej ilości asfaltu wg metody uzasadnionej naukowo, 

 wykonaniu próbnego zarobu w mieszance laboratoryjnej dla sprawdzenia urabialności  mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną, a następnie przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu wraz ze wszystkimi materiałami terminie nie krótszym niż 3 tygodnie przed rozpoczęciem robót. Recepta 
powinna być opracowana dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera/Kierownika 
projektu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów. 
 
Wykonanie próbki laboratoryjnej wg opracowanej recepty powinny być zbadane w zakresie wymagań podanych w 
tablicy 8. 
 
Tablica 8. Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych 
 

Właściwości Metoda badania 

Wymaganie w zależności od 
kategorii ruchu 

KR 4 

Odporność na 
deformacje trwałe 

PN-EN 13108-20 (D.5.1) 

Imin 1,0 

Imax 3,0 

Inc 0,4 

 



 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 
M-11.01.01 

 

 487 

168.5 Wytwarzanie asfaltu lanego 

168.5.1 Produkcja asfaltu lanego 

Asfalt lany powinien być wytwarzany w otaczarkach. 
Dozowanie asfaltu i składników mineralnych powinno być wagowe i odbywać się automatycznie. 
Dokładność dozowania poszczególnych składników powinna być następująca: 

 asfalt    0,3 % m/m, 

 wypełniacz   1,0 % m/m, 

 kruszywo   2,5 % m/m. 
Produkcja asfaltu lanego w otaczarce polega na oddzielnym podgrzaniu poszczególnych jego składników (kruszywo, 
wypełniacz, asfalt), a następnie dozowaniu ich do mieszalnika i otoczeniu lepiszczem. 
Kolejność dozowania składników do mieszalnika jest następująca: kruszywo grube, kruszywo średnie, kruszywo 
drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu – asfalt. 
Mieszanie składników powinno odbywać się do czasu uzyskania jednorodnej, pod względem wyglądu i konsystencji 
mieszanki; wszystkie ziarna powinny być dokładnie otoczone asfaltem. Maksymalna temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w trakcie wytwarzania oraz po jego zakończeniu nie może przekroczyć 230°C. 

168.5.2 Wykonanie zarobu próbnego 

Przed przystąpieniem do produkcji asfaltu lanego. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu zarobu próbnego, w oparciu o zatwierdzoną receptę. 

Z próbnego zarobu należy pobrać co najmniej 2 próbki ogólne o wadze 3  4 kg, z których należy wydzielić 2 próbki 
laboratoryjne o wadze nie mniejszej niż 0,5 kg każda. 
Przygotowane próbki laboratoryjne należy poddać badaniom na zgodność z receptą laboratoryjną. 
 
Do oceny zgodności z receptą właściwości próbek (minimum 2 próbki) mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej 
podczas odcinka próbnego należy przyjąć nastepujące kryteria w zakresie dopuszczalnych odchyłek w % wartości 
bezwzględnej: 

 
Tablica 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w powyższej 
tablicy – to wyrób jest niezgodny z wymaganiami i miejsce opisane tym wynikiem należy rozebrać.  

168.6 Wbudowanie asfaltu lanego w nawierzchnię 

168.6.1 Sposób wbudowania asfaltu lanego 

Mieszankę asfaltu lanego należy wbudować w sposób mechaniczny, przy użyciu układarki. Układanie ręczne jest 
dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest możliwe wbudowanie jej przy pomocy układarki. 
Układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły, bez przestojów, z jednostajną prędkością. Układarka 
powinna być tak zasilana, aby w jej zasobniku była stale gorąca mieszanka. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5 C. 
Temperatura asfaltu (lepiszcza) w zbiorniku powinna wynosić: 

 dla D 35/50   od 190 C. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała 

właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30 C od 
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

 
Przechodzi przez sito 

 

 
Dopuszczalne odchyłki dla 

pojedynczej próbki 

D - 8 ; + 5 

D/2 lub sito charakterystyczne 
kruszywa grubego 

± 8 

2 mm ± 8 

Sito charakterystyczne kruszywa 
drobnego 

- 

0,063 mm ± 4 

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego ± 0,5 
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 z D 35/50   od 200 C do 230 C. 
Zaleca się układanie asfaltu lanego całą szerokością jezdni. Złącza podłużne warstwy wiążącej i ścieralnej powinny 
być przesunięte względem siebie o co najmniej 10 cm. Złącze należy dokładnie zatrzeć, aby otrzymać równą 
powierzchnię. W razie potrzeby do rozgrzania krawędzi można stosować promienniki podczerwieni. Do wykonywania 
złącz można stosować, za zgodą Inżyniera/Kierownika projektu, samoprzylepne taśmy asfaltowo - kauczukowe, 
które przylepia się do obciętej krawędzi. 
Taśmy te muszą posiadać aktualną Aprobatę Techniczną (Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w 
budownictwie drogowym i mostowym), wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Wykonana z asfaltu lanego warstwa nawierzchni powinna spełniać wymagania podane  w punkcie 5.4. i tablicy 6 
niniejszej SST. 

168.6.2 Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier/Kierownik projektu stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 10 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do produkcji asfaltu lanego, oraz jego wbudowania, jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy mieszanki asfaltu lanego, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy nawierzchni, 

 określenia czasu mieszania składników asfaltu lanego koniecznego do uzyskania właściwej temperatury 
mieszanki, 

 ustalenia ilości grysu do uszorstnienia nawierzchni. 
Do takiej próby Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu, jaki będą stosowane do wykonywania 
nawierzchni. Długość odcinka próbnego ustali Inżynier/Kierownik projektu. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 

168.7 Uszczelnienie taśmą 

Szczelinę między krawężnikiem i warstwą ścieralną nawierzchni należy uszczelnić taśmą asfaltową. Taśmy nie 
należy stosować w trakcie opadów atmosferycznych i temperaturze otoczenia niższej niż +5

 
°C. Powierzchnia 

uszczelniania powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Wbudowanie taśmy polega na jej rozwinięciu z kręgu 
wzdłuż krawędzi krawężnika i odcięciu odpowiedniej długości odcinka. Następnie należy ją przykleić, stroną z klejem 
do powierzchni uszczelnianej, dociskając poprzez papier przekładkowy. Zaleca się przyklejenie taśmy tak, aby jej 
górna krawędź wystawała około 5 mm ponad nawierzchnię. Po przyklejeniu taśmy należy zerwać papier 
przekładkowy. Wystająca krawędź taśmy musi być przywałowana podczas zagęszczania warstwy ścieralnej 
nawierzchni. 

169. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

169.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

169.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji asfaltu lanego i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Kierownikowi projektu, w 
celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 . 
Ponadto Wykonawca powinien wykonać badania próbek wyciętych z wykonanego odcinka próbnego. Badania te 
powinny obejmować właściwości określone w pkt. 2 i pkt. 5. 

169.3 Badania w czasie robót 

169.3.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 10. Zakres oraz minimalna częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania asfaltu 
lanego 

Lp. Rodzaj badania Minimalna częstotliwość 

I. Badania kruszyw 

1. - uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton i w przypadku wątpliwości 

2. - kształt, wskaźnik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku wątpliwości 

3. - uziarnienie wypełniacza Wg wskazań planu jakości producenta 

II. Badania asfaltu 
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1. 
- penetracja w 25°C lub 

- temperatura mięknienia metodą PiK 
1 raz na każde 300 ton dostawy 

III. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 

1. - temperatura składników Dozór ciągły 

2. - temperatura mieszanki Każdy samochód po załadunku i w czasie wbudowania 

3. - zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 
Nie rzadziej niż minimalna częstość badań wynikająca z 
PPZ wg normy PN-EN 13108-21 tablica A.3, kategoria Y 

4. 
- właściwości / zgodnie z tablicą 6/ próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej z 
wytwórni 

Jeden raz dziennie 

 

169.3.2 Dopuszczalne odchyłki 

169.3.2.1 Uwagi ogólne 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej 
kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. 

Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być 
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych odchyłek. 

Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem. 

169.3.2.2 Zawartość lepiszcza i uziarnienie 

Tolerancję zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu 
pojedynczej próbki metodą ekstrakcji podano w punkcie 5.5.2 niniejszej SST. 

169.3.2.3 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Odporność na deformacje powinna mieścić się w granicach podanych w tablicy 8 punktu 5.4. 

169.3.2.4 Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 

Właściwości kruszyw i asfaltu należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 10 z punktu 6.3.1. Wyniki 
powinny być zgodne z wymaganiami jak w punkcie 2. 

169.3.2.5 Pomiar temperatury składników mieszanki 

Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 10. Pomiar polega na 
odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.1. 

169.3.2.6 Pomiar temperatury mieszanki 

Temperaturę mieszanki należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i rozładunku. Zaleca się stosowanie 
termometrów cyfrowych z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6.1. 

169.4 Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z asfaltu lanego 

169.4.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 11. 
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Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wiążącej z asfaltu lanego 
 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość nawierzchni co 10 m 

2. Równość podłużna każdy pas ruchu łatą co 10m 

3. Równość poprzeczna nie rzedziej niż co 5 m 

4. Spadki poprzeczne każdy pas ruchu co 10 m 

5. Rzędne wysokościowe 
pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania 

osi według dokumentacji budowy 

6. Grubość nawierzchni 
2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni 3000m

2
; grubość określić 

poprzez pomiar geodezyjny 

7. Skład asfaltu lanego 2 razy dla obiektu 

8. Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze na całej długości 

9. Obramowanie nawierzchni Ocena wizualna na całej długości 

10. Wygląd zewnętrzny Ocena wizualna 

169.4.2 Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

169.4.3 Równość nawierzchni 

169.4.3.1 Ocena równości podłużnej 

1. Do oceny równości podłużnej warstw nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas należy stosować jedną 
z następujących metod: 

1) Metodę profilometryczną pomiaru, umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI, 

2) Metodę pomiaru równoważną użyciu łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 

3) Metodę z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 

Stosowanie łaty czterometrowej i klina dopuszcza się do oceny równości podłużnej drogi klasy Z oraz tych 
elementów nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas, gdzie nie można wykorzystać innych metod. 

2. W wypadku, gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, pomiar wykonuje się 
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartości odchyleń równości, 
które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 95% oraz 100% liczby wszystkich 
pomiarów na badanym odcinku. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a 
mierzoną powierzchnią. Wartość odchyleń, wyrażone w mm, określa tablica 12: 

Tablica 12 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Rodzaj warstwy 
konstrukcyjnej 

Procent liczby pomiarów 

95% 100% 

1 2 3 4 5 

G 

Pasy ruchu zasadnicze, 
dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie 
łącznic, utwardzone pobocza 

wiążąca/ścieraln
a 

≤ 9 ≤ 10 
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Wymagania dotyczące równości podłużnej, określone w ust. 2, powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu. 

169.4.4 Spadki poprzeczne wykonanej warstwy 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  
0,5 %. 

169.4.5 Rzędne wysokościowe wykonanej warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wykonanej warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać  1 cm. 

169.4.6 Ukształtowanie osi w planie 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

169.4.7 Grubość warstwy 

Grubość warstwy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  10 %. 

169.4.8 Złącza podłużne i poprzeczne 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz podłużnych i poprzecznych polega na oględzinach zewnętrznych. 
Złącza powinny być dobrze związane i zatarte. 

169.4.9 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy nawierzchni należy wykonać przez oględziny na całej długości 
wykonanego odcinka. 
Wygląd zewnętrzny warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

170. OBMIAR ROBÓT 

170.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

170.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest : 

 m
2
 [metr kwadratowy] nawierzchni z asfaltu lanego w warstwie wiążącej i ścieralnej (ściek 

przykrawężnikowy) o grubości określonej Dokumentacją Projektową, 

 m [metr] długości uszczelnienia przykrawędziowego. 

171. ODBIÓR ROBÓT 

171.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera/Kierownika 
projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

172. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

172.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

172.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa m
2 

uwzględnia: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe; 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie nawierzchni w warstwie wiążącej; 

 wykonanie ścieku przykrawężnikowego w przeciwspadku; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 

 oczyszczenie terenu robót. 
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Cena jednostkowa m
 
uwzględnia: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe; 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 

 oczyszczenie terenu robót. 

173. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 
 
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003. Informacje, instrukcje - zeszyt 65, 
IBDiM, Warszawa, 1997. 
 
 „Informacje, instrukcje” Zeszyt 64 Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa, 2002. 
 
Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralno-asfaltowych, Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa, 2001 
Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2010 pt. "Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”. 

Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 pt. "Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”. 

Zalecenia wykonania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych. 

Zeszyt 68 IBDiM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-16.01.03        SĄCZKI I DRENY DLA ODWODNIENIA  IZOLACJI POMOSTU 
 
 
 

174. WSTĘP 

174.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia izolacji pomostu obiektu inżynierskiego realizowanego w 
ramach zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

174.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na drogowych  obiektach inżynierskich. 
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174.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
odwodnienia izolacji na ustroju niosącym obiektu inżynierskiego za pomocą: 
– drenów z grysów jednofrakcyjnych, 
– sączków z tworzywa sztucznego. 

174.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

174.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

175. MATERIAŁY 

175.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

175.2 Materiały do wykonania robót 

175.2.1 Zgodność materiałów z Dokumentacją Projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub SST. 

175.2.2 Wymagania ogólne 

Należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi aktualną normę lub aprobatę techniczną wydaną 
przez IBDiM. Jeżeli Dokumentacja Projektowa i SST nie podają inaczej, do odwodnienia izolacji można stosować 
materiały o właściwościach podanych poniżej. 

175.2.3 Materiały do wykonania drenu z grysów 

175.2.3.1 Rodzaje materiałów 

Do wykonania drenu z grysów można stosować kruszywo i żywicę epoksydową. 

175.2.3.2 Kruszywo 

Należy stosować kruszywo jednofrakcyjne, ze skał magmowych, czyste (płukane), suche (o wilgotności < 4%) o 
uziarnieniu 8÷16 mm, marki 20 wg PN-86/B-06712. 

175.2.3.3 Żywica epoksydowa 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa ani SST nie podają inaczej, można stosować dwuskładnikową żywicę epoksydową, 
modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych w tablicy 1. 
 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymagania dla żywicy epoksydowej 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wygląd zewnętrzny -   wg *) 
ocena 

organoleptyczna 

2 Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 5,5 ISO 527-2 

3 Wydłużenie % ≥ 30 ISO 527-2 

4 Twardość wg Shora D - 60 ÷ 80 DIN 53 505 

 
*) Żywica powinna być barwy określonej przez producenta. Po upływie czasu utwardzania, po dotknięciu powierzchni 
próbki nie powinno się stwierdzić na palcach widocznych śladów żywicy. 
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175.2.4 Sączki 

Do odwodnienia izolacji można stosować sączki wykonane z tworzywa sztucznego, które powinny spełniać 
wymagania w zakresie odporności na: 
– wysoką temperaturę wg procedury IBDiM nr PB-TM-11, 
– niską temperaturę wg procedury IBDiM nr PB-TM-12, 
– media chemiczne wg procedury IBDiM nr PB-TM-14. 
Sączek powinien być odporny na długotrwały kontakt z bitumami i powinien być dostosowany do układania na nim i 
zagęszczania gorących mieszanek mineralno-asfaltowych. 
Sączek powinien zawierać: 
– lejek wypływowy z tworzywa w kształcie stożka ściętego z elementami stabilizującymi o promieniu ok. 100 mm, 

zakończony rurką odpływową o zbieżnych ściankach, 
– sitko z tworzywa o promieniu ok. 60 mm, z otworami o średnicy 6 mm, osadzone na lejku w sposób zaciskowy, 
– rurkę wypływową o średnicy około 50 mm z PCV lub innego tworzywa sztucznego, o długości zależnej od 

rozwiązania konstrukcyjnego płyty pomostu, 
– grys bazaltowy jednofrakcyjny wg PN-86/B-06712, otoczony żywicą epoksydową. 
Wymiary sączka powinny zachować tolerancje w granicach ± 1% w stosunku do deklarowanych przez producenta. 
Wichrowatość górnej krawędzi lejka odpływowego nie powinna być większa niż 3 mm. 

176. SPRZĘT 

176.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

176.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania drenu z grysów Wykonawca powinien dysponować: 
– mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej, 
– małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem, 
– drobnym sprzętem pomocniczym (przecinarki, łopaty itp.). 
Sączki należy montować ręcznie. 

177.  TRANSPORT 

177.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

177.2 Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów 

177.2.1 Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 

Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na każdym 
opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– stosunek mieszania, 
– numer aprobaty technicznej, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i 

ochrony środowiska, 
– oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego, z dala od 
źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, w zamkniętych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle  12 
miesięcy. 
Żywicę należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami mechanicznymi 
zgodnie z PN-89/C-81400. 

177.2.2 Transport i przechowywanie kruszywa 

Kruszywo w czasie składowania i transportu należy zabezpieczyć przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji. 

177.2.3 Sączki 

Sączki powinny być pakowane kompletami w pudła kartonowe, zgodnie z instrukcją fabryczną. Każde pudło powinno 
być oznaczone nadrukiem, zawierającym następujące dane: 
– nazwę wyrobu i adres producenta, 
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– oznaczenie, 
– datę produkcji, 
– nazwy i liczbę poszczególnych elementów sączka w opakowaniu, 
– nazwę i numer partii surowca oraz datę jego produkcji. 
Sączki należy przechowywać kompletami, przestrzegając warunków określonych w instrukcji fabrycznej. 
Sączki należy transportować krytymi środkami transportowymi, w opakowaniach jak wyżej. Opakowania zawierające 
komplety elementów sączków należy przewozić w nie więcej niż trzech warstwach, zabezpieczonych przed 
rozsuwaniem się. 

178. WYKONANIE ROBÓT 

178.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

178.2 Wymagania ogólne robót 

Elementy odwodnienia izolacji powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST oraz spełniać 
wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Jeżeli SST tak przewiduje, Wykonawca powinien wykonać projekt roboczy odwodnienia, zawierający szczegóły 
wszystkich elementów odwodnienia izolacji. 
Wykonanie drenów według poniższej OST obejmuje ułożenie drenów podłużnych wzdłuż osi odwodnienia (wpustów i 
sączków), drenów poprzecznych, umieszczanych przed urządzeniami dylatacyjnymi, drenów podłużnych za 
krawężnikiem oraz krótkich odcinków drenów poprzecznych w podlewce pod krawężnikiem. Rodzaj zastosowanego 
drenu powinien zostać określony w Dokumentacji Projektowej lub/i SST. 

178.3 Wykonanie odwodnienia izolacji 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. montaż sączków, 
3. wykonanie drenu z grysu jednofrakcyjnego, 
4. roboty wykończeniowe. 

178.4 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót, 
– wytyczyć przebieg drenów i lokalizację sączków, 
– dokładnie oczyścić (odpylić) powierzchnię izolacji przed ułożeniem drenów. 

178.5 Montaż sączków 

Sączki należy umieścić przed betonowaniem płyty pomostu i tak ustabilizować, by w czasie betonowania i 
wibrowania betonu nie zmieniły swego położenia. 
W przypadku ustroju niosącego wykonanego z elementów prefabrykowanych, sączki należy osadzać w otworach 
wykonanych w wytwórni specjalnie dla tego celu. 
Sączek należy osadzać co najmniej 3 mm poniżej górnej powierzchni płyty w miejscu jego osadzen ia, przy czym 
należy zapewnić łagodne przejście z poziomu płyty pomostu na poziom krawędzi lejka spustowego. Połączenie lejka 
spustowego z rurką odpływową powinno zapewniać szczelność, np. za pomocą kleju należącego do systemu lub 
innego zalecanego przez producenta. 
Po ułożeniu betonu płyty pomostu należy sprawdzić drożność rurki, usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Izolację 
płyty pomostu należy ułożyć na górnej powierzchni kołnierza sączka, ale pod sitkiem. Przed wykonaniem warstwy 
wiążącej nawierzchni należy wypełnić kołnierz sączka grysem jednofrakcyjnym otoczonym kompozycją epoksydową. 
Jeżeli tak wymaga Dokumentacja Projektowa sączki należy podłączyć do kolektora. Sposób podłączenia do 
kolektora przedstawi Wykonawca w projekcie roboczym odwodnienia, w zależności od przyjętego rozwiązania 
kolektora. Sposób włączenia sączków do kolektora powinien uniemożliwiać wypływ wody na teren pod obiektem. 

178.6 Układanie drenów z grysów 

178.6.1 Przygotowanie koryta pod dren 

Dren wykonuje się w korycie wykonanym w warstwie wiążącej nawierzchni. Koryto wykonuje się poprzez: 
– pozostawienie desek w trakcie wykonywania nawierzchni, 
– wycięcie i odkucie zawałowanej nawierzchni. 
Wymiary koryta powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Jeżeli wymiary te nie zostały określone, to 
minimalne wymiary koryta wynoszą 20 x 5 cm. 
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178.6.2 Przygotowanie i ułożenie mieszanki mineralno-żywicznej 

Żywicę i utwardzacz należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą mieszadła 
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można przechowywać, lecz należy ją 
natychmiast wymieszać z kruszywem. 
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy powinno być 
tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 1,5 ÷ 2 % masy kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15

 
°C. Masa drenażowa powinna być 

wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że producent żywicy 
podaje inaczej). 
Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy wbudować. Nie należy jej mocno zagęszczać, a jedynie 
wyrównać jej górną powierzchnię. Czas twardnienia masy, w zależności od temperatury otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 
godziny. 
Masę asfaltową nawierzchni należy układać bezpośrednio na drenaż po całkowitym jego stwardnieniu. 

178.7 Zasady bhp 

Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki, 
rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy natychmiast je przemyć dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków. Stwardniała żywica jest 
całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki. 

178.8 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.  

179. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

179.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

179.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Elementy składowe sączka powinny być dostarczone przez producenta jako zestaw gotowy do montażu po 
odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiałów składowych odwodnienia izolacji w wytwórni spoczywa 
na producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny być dostarczone na budowę łącznie z materiałami. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), 
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,  

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera, 

– skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

179.3 Kontrola w trakcie wykonywania robót 

Kontrola robót powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacją Projektową, SST i projektem roboczym odwodnienia, 
– sprawdzenie materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu, 
– sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji. 

179.3.1 Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z 
Dokumentacją Projektową, SST i projektem roboczym odwodnienia. 

179.3.2 Sprawdzenie materiałów 

Kontrola materiałów powinna być oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzających zgodność ich 
właściwości z aprobatami technicznymi, SST i pktem 2. 

179.3.3 Sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków 

Rzędne sączków nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 mm. Odchylenie od projektowanego 
położenia sączka w płaszczyźnie poziomej nie powinno przekraczać 5 mm. 
Izolacja powinna być dokładnie przyklejona do kołnierza sączka. 
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179.3.4 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu 

Odchylenia ułożenia drenażu podłużnego i poprzecznego w planie od projektowanego nie powinny przekraczać 1%.  
Prawidłowo wykonany dren z grysu powinien charakteryzować się dużą ilością wolnych przestrzeni umożliwiających 
szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczególne ziarna kruszywa powinny być sklejone żywicą w stopniu 
uniemożliwiającym ich rozdzielenie przy użyciu siły rąk. Niedopuszczalne są jakiekolwiek wycieki żywicy z masy 
drenażowej. Wymiary poprzeczne drenów nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 mm. 

179.3.5 Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia 

Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia odbywa się przez wlanie wody do drenu podłużnego. Czynność ta 
umożliwi sprawdzenie drożności drenu i sączków. Należy skontrolować, czy nie występuje zamakanie konstrukcji w 
miejscu zamontowania sączka. 

180. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiaru jest: 
- szt [sztuka] sączka o określonych parametrach zamontowanego w pomoście betonowym, 
- m

2
 [metr] drenu określonej szerokości i rodzaju w warstwie wiążącej nawierzchni jezdni na obiekcie. 

181. ODBIÓR ROBÓT 

181.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

181.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
– oczyszczenie powierzchni izolacji, 
– ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych, 
– zamontowanie sączka. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz 
niniejszej SST. 

182. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować na podstawie obmiaru i atestów producenta materiałów oraz 
oceny jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. 
 
Cena jednostkowa m

2
 wykonania drenażu uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp.;  

 prace pomiarowe;  

 wykonanie drenów podłużnych i poprzecznych w warstwie wiążącej z mieszanek lakierowanych; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 

 oczyszczenie płyty po wykonaniu drenażu. 
 
Cena jednostkowa wykonania szt sączka uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp., 

 obsadzenie i umocowanie sączka z uszczelnieniem, 

 wypełnienie kielichowego wgłębienia kruszywem lakierowanym żywicami syntetycznymi, 

 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań wymaganych w SST, 

 oczyszczenie otoczenia sączka.  
 
Cena jednostkowa uwzględnia rurkę odpływową wraz z wykonaniem „okapnika” lub podłączenie do kolektora 
zbiorczego. 

183. PRZEPISY ZWIĄZANE 

183.1 Ogólne specyfikacje techniczne 

 D-M-00.00.00       Wymagania ogólne 

183.2 Normy 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów 
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ISO 527-2 Plastics-Determination of tensile properties. Part 2: Test conditions for moulding and 
extrusion plastics (Tworzywa sztuczne – Określenie własności wytrzymałościowych 
przy rozciąganiu. Część 2: Warunki przeprowadzania badań prasowanych i 
wyciskanych tworzyw sztucznych 

DIN 53505 Prüfung von Kautchuk und Elastomeren – Härteprüfung nach Shore A und Shore D 
(Badanie gumy i elastomerów – Badanie twardości metodą Shore A i D 

183.3 Inne   

Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-23. Oznaczenie odporności na wysoką temperaturę drenów o szkielecie z 
polietylenu z filtrem poliestrowym 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-24. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów o strukturze 
komórkowej wykonanych z elastomerów lub tworzyw sztucznych 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odporności na wysoką temperaturę tworzywa sztucznego 
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanie odporności na niską temperaturę tworzywa sztucznego 
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odporności na media chemiczne tworzywa sztucznego 
przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3. Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu – 
Metoda „pull-off” 
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97. Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3. Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt” Warszawa, 2002 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M-17.01.02      ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE 

 

 
 

184. WSTĘP 

184.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z montażem łożysk mostowych elastomerowych na obiekcie mostowym realizowanym w ramach zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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184.2  Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

184.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych    z  montażem łożysk mostów 
drogowych elastomerowych kotwionych o nośności określonej w Dokumentacji Projektowej. 

184.4 Określenia podstawowe 

184.4.1 Łożysko mostowe - część konstrukcji mostu przeznaczona do przenoszenia 
oddziaływań przęseł lub belek pomostu na podporę lub ustrój niosący, w sposób zamierzony 
przez projektanta z zapewnieniem możliwości  przemieszczeń kątowych 
(obrotów) i ewentualnie przesunięć przekrojów podporowych tych przęseł lub belek względem 
osi podparcia lub zawieszenia (oś podparcia - linia styku płyty górnej i łożyska z wałkiem lub 
kadłubem). 

184.4.2 Łożysko przesuwne (ruchome) -  łożysko umożliwiające przesunięcia poziome 
( wzdłuż osi podłużnej belek ) przekrojów podporowych przęseł lub belek pomostu względem 
punktu lub osi podparcia albo zawieszenia. 

184.4.3 Łożysko nieprzesuwne (stałe) - łożysko uniemożliwiające przesunięcia 
poziome przęseł lub belek pomostu względem punktu lub osi podparcia albo zawieszenia. 

184.4.4 Łożysko jednokierunkowe - łożysko, w którym przewidziane są 
przemieszczenia kątowe lub przemieszczenia i przesunięcia poziome przekrojów podporowych 
tylko wzdłuż osi podpartego elementu. 

184.4.5 Łożysko dwukierunkowe - łożysko, w którym przewidziane są przemieszczenia 
kątowe lub przemieszczenia kątowe i przesunięcia poziome przekrojów podporowych zarówno 
wzdłuż, jak i w poprzek osi podpartego elementu.  

184.4.6 Łożysko działające bez wykorzystania odkształceń materiału - łożysko, 
którego działanie uwarunkowane jest pokonywaniem oporów tarcia pomiędzy częściami  
łożyska, natomiast nie jest związane z odkształcalnością jego materiału konstrukcyjnego. 

184.4.7 Łożysko działające przy wykorzystaniu odkształceń materiału - łożysko, 
którego działanie  uwarunkowane jest występowaniem odkształceń plastycznych lub 
sprężystych materiału łożyska. 

Pozostałe określenia są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

184.5 Ogólne wymagania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz z zaleceniami  Inżyniera. 

185. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów stosować zgodnie z OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

185.1 Łożysko elastomerowe kotwione 

Wymagane parametry materiałów przeznaczonych do wykonania łożysk być zawarte w dokumentacji projektowej i 
katalogu Wytwórcy. 
 
Łożysko powinno mieć znak kontroli technicznej i świadectwo jakości. 
W przypadku łożysk elastomerowych atesty powinny dotyczyć: 

1) Elastomeru CR lub NR, 
2) Stali blach zbrojenia gatunku S 235 lub o niegorszych właściwościach. 

 
 
 

185.2 Podlewka 
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Na podlewkę pod łożyska należy stosować zaprawę niskoskurczową o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 
wartość docisku przy działaniu obciążeń miejscowych lecz nie mniejszej niż 40MPa. Zaprawa powinna posiadać 
Aprobatę Techniczną stwierdzającą jej przydatność do użycia na podlewki pod łożyska. 
 
Wymagania dotyczące zaprawy na podlewkę 

 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach MPa ≥ 9 PN-85/B-04500 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 45 PN-85/B-04500 

3 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

 
Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o ≤ 1,0 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

5 Pęcznienie po okresie twardnienia 90 dnia %o ≤ 0,3 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

6 Mrozoodporność badana w 2% roztworze 
soli (NaCl) po 150 cyklach: 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
 

% 
% 
% 

 
 

≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

 
 

Procedura badawcza 
IBDiM nr SO-3 

7 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 
badaniu mrozoodporności 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

186. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu stosować zgodnie z OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

187. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodnie z OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Transport dowolnym środkiem transportu. 
Przed i po wyładowaniu sprawdzić ich kompletność oraz dla pewnych typów sprawdzić prawidłowość ich zestawienia 
( zmontowania ). 
Podczas transportu i składowania, łożyska chronić pod przykryciem, z dala od światła słonecznego, intensywnych 
źródeł ciepła oraz chemikaliów uważanych za szkodliwe na elastomery. 

188. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano  w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

188.1 Przygotowanie powierzchni pod łożysko 

Powierzchnia betonu, na której mają być ustawione łożyska, powinna być czysta i gładka. W  razie potrzeby 
powierzchnię tę można wyrównać bezpośrednio przed ustawieniem łożysk zaprawą cementową lub żywicą 
epoksydową. Płaszczyzny kontaktu z łożyskiem powinny być równoległe, płaskie i poziome z tolerancją 1 mm na 
całej powierzchni kontaktu. 
 W trakcie betonowania przęseł na miejscu budowy boczne powierzchnie łożysk powinny być zabezpieczone przed 
zalaniem ich masą betonową. W tym celu łożyska można osłonić płytami styropianowymi lub miękkimi płytami 
pilśniowymi nasyconymi bitumem i uszczelnionymi gipsem. 

188.2 Usytuowanie łożysk na podporach 

Położenie łożysk na podporze powinno być wyraźnie i trwale oznaczone . W czasie montażu łożyska należy poddać 
regulacji. Zasadą rozmieszczania łożysk na podporach jest wyznaczenie punktu stałego przęsła („środka 
rozszerzania”), a następnie na takim ustawieniu łożysk w pozostałych punktach podparcia, aby uniemożliwić obrót 
przęsła w płaszczyźnie poziomej. 
W czasie montażu łożyska należy poddać regulacji, która powinna uwzględniać  

- temperaturę montażu 
- wydłużenie lub skrócenie dolnego włókna przęsła wywołane 

- obrotem przekroju podporowego 
- skurczem i pełzaniem betonu 
- sprężaniem kabli lub cięgien w mostach z betonu sprężonego 

- metodę montażu przęsła 
- wartość obciążenia stałego 

W przypadkach zwykłych łożysk elastomerowych regulacja polega na uniesieniu przęsła nad łożyskiem 

w temperaturze otoczenia 10C i ma na celu eliminację odkształceń postaciowych łożyska powstałych podczas 
budowy. Regulację przeprowadza Wykonawca obiektu. 
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188.3 Ustawienie łożysk 

Łożyska powinny być ustawione na pośredniczących warstwach zaprawy , które służą jako warstwy wyrównawcze i 
poziomujące. Podlewkę należy wykonać z zaprawy niskoskurczowej zbrojonej siatką zbrojeniową, jeśli 
Dokumentacja Projektowa to przewiduje.  

189. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

189.1 Kontrola łożysk przed wbudowaniem 

Celem kontroli łożysk przed ich wbudowaniem jest sprawdzenie czy spełniają one wymagania aprobaty technicznej, 
szczegółowej specyfikacji technicznej lub norm i przepisów. Kontroli nie podlegają łożyska oznaczone  symbolem 
CE. Pozostałe łożyska powinny być dostarczane wraz z kartami kontroli, które wypełnia producent łożysk, a 
inspektor nadzoru sprawdza zgodność zestawionych danych z odpowiednimi atestami materiałowymi. W przypadku 
zastrzeżeń co do jakości wykonania łożysk, braku kart kontroli lub niepełnych danych, inspektor nadzoru może 
zażądać przeprowadzenia dodatkowej kontroli łożysk przez niezależne laboratorium. Jeżeli z jakichś względów 
kontrola łożysk jest wymagana, to powinna być ona wykonywana w wytwórni u producenta przed wysyłką łożysk na 
budowę. Wyjątkowo kontrolę przeprowadzić można na budowie w obecności przedstawiciela producenta. Kontroli 
podlegają zasadniczo tylko te parametry łożysk, które mają istotny wpływ na prawidłową pracę i trwałość łożysk. 
Kartę protokołu łożyska powienien wypełnić wykonawca obiektu. 
 
Kontrola łożysk polega na: 
a)  sprawdzenie materiału przez kontrolę protokołów  badań laboratoryjnych, 
b)  sprawdzenie wykonania, 
c)  sprawdzenie wymiarów i kształt, 
d)  sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk, 
e)  kontrola oznakowania i wyposażenia. 

189.2 Badania łożysk i ich ustawienia  

189.2.1 Badania łożysk gotowych 

Badania łożysk dzielą się na: 

 badania prototypów w celu sprawdzenia ich zgodności z projektem, przeprowadzane są przez producenta, 

 badania podczas produkcji w celu sprawdzenia czy zostały użyte właściwe materiały i procedury, 
przeprowadzane są przez producenta, 

 badania odbiorcze w celu potwierdzenia spełnienia przez gotowe łożyska wymagań określonych w 
Dokumentacji Projektowej przeprowadzane są na życzenie Inżyniera przez wytypowaną jednostkę 
badawczą, podczas tych badań mogą być wykorzystane wyniki badań prototypów i badań wykonywanych 
podczas produkcji. 

 
W przypadku zastrzeżeń do jakości wykonania łożyska należy je przeciąć w celu pomiaru grubości warstw 
elastomeru, usytuowania blach zbrojenia oraz otuliny zewnętrznej tych blach. Grubość blach wewnętrznych 
zbrojenia powinna wynosić co najmniej 2 mm. Grubość dolnej i górnej warstwy zewnętrznej elastomeru w zbrojonych 
łożyskach elastomerowych powinna wynosić co najmniej 2,5 mm z tolerancją: +2,0 mm oraz -0,0 mm. Minimalna 
odległość między blachami zbrojenia, a krawędzią boczną łożyska wynosi 4 mm. 
Blachy zbrojenia powinny być całkowicie otulone elastomerem. 
Dopuszczalne są zmiany grubości między dwoma sąsiednimi narożami łożyska jeżeli nie przekraczaja 0,2% 
odległości między nimi lub 1,0 mm (decyduje większa wartość). 
Płaskość określana jest poprzez pomiar szczeliny między spodem poziomicy, położonej wzdłuż przekątnej lub 
średnicy powierzchni obciążonej łożyska a tą powierzchnią. Szczelina ta nie może przekraczać 0,3% przekątnej 
(średnicy) lub 1,5 mm (decyduje większa wartość). 

189.2.2 Badanie łożysk po ich ustawieniu.  

Badanie łożysk po ustawieniu obejmuje zgodność wykonania robót z pkt. 5.3 niniejszej SST, badanie zgodności 
usytuowania łożysk z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i zaleceniami producenta. 
 
Kontrola ustawienia łożysk na podporze powinna obejmować : 

a) usytuowania łożysk w planie, 
b) ustawienia poziomego lub pochyłego poszczególnych łożysk, 
c) ustawienia łożyska w stosunku do osi dźwigara, 
d) przylegania poszczególnych części łożysk. 
e) odchylenia w ustawieniu łożysk w planie oraz odchylenia rzędnych powierzchni betonu pod łożyskiem nie 

powinny przekraczać 10 mm 
 
Kontrola łożysk elastomerowych po wbudowaniu polega na: 

a) oględzinach ich powierzchni zewnętrznych, 
b) ocenie równomierności wałków wybrzuszenia poszczególnych warstw elastomeru na wysokości łożyska, 
c) pomiarze położenia łożyska względem ciosu lub odsadzki, 
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d) pomiarze katów obrotu αx i αy łożyska w kierunkach osi głównych łożyska 
e) pomiarze odkształcenia postaciowego przez pomiar przemieszczeń w kierunkach osi głównych łożyska 

 
W przypadku stwierdzenia kruchości, mięknienia lub kleistości elastomeru, a także obecności siatki spękań 
powierzchniowych, łożysko takie należy wymienić. 
Obecność pęknięć wynikajacych na ogół z przecinania elastomeru przez ostre krawędzie blach zbrojenia 
dyskwalifikuje łożysko, jeżeli pęknięcia te znajdują się na długości większej niż połowa długości boku i odsłaniają 
blachy zbrojenia. 
Nadmierne, nieregularne wybrzuszenia na powierzchniach bocznych świadczą o wadliwej konstrukcji łożyska lub 
braku właściwej wulkanizacji. Łożyska takie mają mniejszą nośność i powinny być wymienione. 
Różnica w obrazach powierzchni bocznych sąsiadujących ze sobą łożysk, polegającą na tym, że jedno z łożysk ma 
regularnie rozmieszczone wybrzuszenia a drugie ich nie ma, świadczy o przeciążeniu łożyska z wybrzuszeniami. 
Przeciążenie to może wynikać bądź z nierównego ustawienia wysokościowego łożysk, różnej ich wysokości, 
ewentualnie z podatności poprzecznicy podporowej lub samej podpory. 
Nierównomierność odkształceń elastomeru na powierzchniach bocznych może być spowodowana nierównoległością 
dociskanych powierzchni, bądź samego bloku elastomerowego, bądź powierzchni podpory i spodu przęsła będących 
w kontakcie z łożyskiem. 
Odkształcenie postaciowe bloku elastomerowego jest niedopuszczalne, gdy przemieszczenie górnej powierzchni 
względem dolnej jest większe od 0,7 grubości warstw elastomeru w łożysku.  
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tej wartości należy znaleźć przyczynę przemieszczenia przęsła na 
podporze, ale po uprzednim sprawdzeniu redystrybucji sił poziomych, którą to odciążenie może spowodować. 
Nadmierne odkształcenie postaciowe przy niewykorzystanej nośności łożyska, może prowadzić do poślizgu łożyska 
względem ciosu lub odsadzki. Należy wówczas odciążyć łożysko i postepować j.w. 
Obrót konstrukcji przęsła na łożysku nie może prowadzić do odciążenia jego krawędzi, czego objawem są szczeliny 
występujące w styku krawędzi łożyska z ciosem podłożyskowym i spodem przęsła. 

189.2.3 Kontrola zakotwień. 

Zakotwienie powinno umożliwiać w przyszłości ewentualną wymianę bądź całego łożyska, bądź jego elementów. 
Zakotwienie może być wykonane w postaci kotew stalowych przykręcanych, śrub lub sworzni czołowo spawanych. 
Każda z płyt (górna i dolna) powinna być stabilizowana co najmniej czterema kotwami. 
W przypadku sworzni czołowo spawanych powinny być one mocowane do przekładkowej płyty kotwowej. Grubość 
tej płyty powinna wynosić co najmniej 0,02 długości jej przekątnej lub średnicy, ale nie mniej niż 18mm. Rozstaw 
osiowy sworzni czołowo spawanych w kierunku działania siły poziomej nie powinien być mniejszy od 5 średnic 
sworznia, a w kierunku prostopadłym nie mniejszy od 4 średnic sworznia. 
Zakotwienia przykręcane lub mocowane na śruby mogą być dostarczane osobno, a ich montaż może odbywać się 
na budowie. Sworznie czołowo spawane powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem na czas transportu. 

189.2.4 Zabezpieczenie łożysk przed korozją. 

Elementy stalowe łożysk narażone na korozję i nie kontaktujące się bezpośrednio z betonem, a także  50 mm pas 
na brzegu powierzchni płyty przeznaczonej do zabetonowania, powinny być zabezpieczone przed korozją 
wielowarstwową powłoką ochronną grubości nie mniejszej niż 200µm. 
Gwintowane otwory montażowe na bocznych powierzchniach płyt powinny być zabezpieczone smarem i kołkiem np. 
z PTFE lub innego tworzywa sztucznego. 

189.2.5 Kontrola oznakowania i wyposażenia. 

Łożysko powinno być zaopatrzone w tabliczkę znamionową podającą charakterystyczne dane łożyska: nazwę 
producenta, typ i numer łożyska, rok produkcji, założony przesuw i wstępne ustawienie części ruchomych, a także 
numer Aprobaty Technicznej IBDiM lub normy. 
Na wierzchu łożyska powinny znajdowaś się oznaczenia podające numer i typ łożyska, pozycję ustawienia w 
konstrukcji, osie konstrukcji i łożyska, projektowany kierunek przemieszczenia i ewentualnie wartość wyprzedzenia 
oraz ciężar łożyska. 
Jeżeli projektowane przemieszczenie na łożysku przesuwnym jest większe od ± 20mm, to łożysko to powinno być 
zaopatrzone we wskaźnik i skalę przemieszczeń. Wskaźniki te mogą być mocowane dopiero po ustawieniu łożyska 
w pozycji projektowanej. Jeżeli są mocowane w wytwórni, to powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem na 
czas transportu. 

189.2.6 Oględziny podlewki ciosów podłożyskowych 

Oględziny ciosów podłożyskowych należy przeprowadzić na próbnym obciążeniu. Przy oględzinach należy 
sprawdzić stan powierzchni, odkształcenia, ewentualne wystąpienie rys, pęknięć lub innych uszkodzeń. 

190. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zgodnie z OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

190.1 Łożyska elastomerowe 

Jednostką obmiaru jest  szt [sztuka] łożyska o konstrukcji i nośności określonej w Dokumentacji Projektowej. 

191. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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191.1 Zgodność robót z projektem i specyfikacją 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

191.2 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

191.2.1 Dokumenty i dane 

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości  robót ulegających zakryciu są następujące dane  
i dokumenty : 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
- dziennik budowy, 
- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy. 

191.2.2 Zakres robót 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 
- zgodności z projektem ułożenia na podporach i w konstrukcji przęseł płyt łożyskowych, 
- materiałów konstrukcyjnych używanych do wykonania łożysk, 
- usytuowania łożysk. 
Warunki odbioru i badań odbiorczych łożysk podano w PN-S-10060. 

192. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

192.1 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji;  

 prace pomiarowe;  

 wykonanie i rozebranie rusztowań;  

 przygotowanie gniazda pod łożysko wraz z kotwami;  

 wykonanie i rozebranie deskowań; 

 wykonanie podlewki; 

 ustawienie na podlewce i zamocowanie łożyska;  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganym w SST; 

 oczyszczenie stanowiska i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy. 

193. PRZEPISY ZWIĄZANE 

193.1 Normy 

PN-S-10060          Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i badania.  
PN-EN 1337-1:2003 Łożyska konstrukcyjne -- Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-69/8935-03         Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Obliczenia statyczne  

                   i projektowanie. 

193.2 Inne dokumenty 

Załącznik do Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 roku: 
„Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji” – IBDiM 
Warszawa 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=463734&page=1
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M-18.01.03    BITUMICZNE PRZEKRYCIE  DYLATACYJNE 
 
 
 

194. WSTĘP 

194.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem bitumicznego przekrycia dylatacyjnego w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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194.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

194.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania bitumicznego przekrycia dylatacyjnego jezdni i pasa 
gzymsowego szerokości 50cm z wypełnieniem szwu dylatacyjnego szerokości 2cm przekładką elastyczną. 

194.4   Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i OST 
D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

194.5   Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

195. MATERIAŁY 

Do wykonywania wypełnień dylatacyjnych - masa spoinowa z materiałem gruntującym  i membran PCV .  
Kruszywo  kamienne  może być stosowane z polskich kamieniołomów, wytypowanych już i sprawdzonych przez 
IBDiM TW - Wrocław.  

195.1   Stabilizator 

Stabilizator  może  być  wykonany z blachy aluminiowej, z blachy stalowej nierdzewnej lub blachy ze stali St3S, 
18G2A ocynkowanej ogniowo o grubości warstwy min. 70µm.  
Rodzaj stabilizatora zależy od szerokości szczeliny dylatacyjnej.  
W przypadku zastosowania stabilizatora ze stali ST3S lub 18G2A należy  zabezpieczyć go antykorozyjnie  przez 
oczyszczenie powierzchni (piaskowanie) i pomalowanie go masą szczelinową. 

195.2   Membrana.  

Membrana wykonana z tworzywa sztucznego charakteryzująca się małym współczynnikiem tarcia, odpornością na 

temperaturę do 200oC. Szerokość membrany  powinna  być większa o 0,10 m od szerokości stabilizatora.  

195.3   Kruszywo.  

Należy stosować kruszywo naturalne grube, łamane o wymiarze ziarna 16/25 mm i 5/8 mm spełniające wymagania 
podane w poniższej tabeli. 
Grysy  powinny  odpowiadać  następujących wymaganiom, z których najistotniejsze to:  
 
- nasiąkliwość      - I kl wg PN-EN 13043 
- mrozoodporność                      - I kl wg PN-EN 13043 
- mrozoodporność soli                   - I kl wg PN-EN 13043 
 
Badania należy przeprowadzić wg norm PN-B-06714-19 oraz PN-B-11112. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagane właściwości grysów łamanych ze skał magmowych frakcji od 16 mm do 25 mm 

Lp Właściwości Wymagania Metody badań wg 

1 Uziarnienie, kategoria co najmniej 
Gc90/10 PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość pyłów, kategoria co najmniej: 
f0,5

 1) 
PN-EN 933-1:2000 

3 Kształt kruszywa, wskaźnik kształtu (lub wskaźnik 

płaskości),kategoria co najmniej: Sl20 (Fl20) 
 

PN-EN 933-4:2001 
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4 Procentowa zawartość zieren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej, kategoria co najmniej: C100/10 
 

PN-EN 933-5 

5 Odporność kruszywa na rozdrabnianie, kategoria co 

najmniej: LA20 PN-EN 1097-2 

6 Odporność na polerowanie kruszywa, kategoria co 

najmniej: PSV50 PN-EN 1097-8:2002 

7 Nasiąkliwość, kategoria co najmniej: Wcm0,5 
2) 

PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporność, kategoria co najmniej: FNaCl7 PN-EN 1367-6 

9 Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria co najmniej: mLPC0,1 PN-EN 1744-1:200 

1) Przed wykonaniem przykrycia dylatacyjnego kruszywo należy odpylić 

2) Jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie mrozoodporności wg Lp. 8 

 
Wymagane właściwości grysów łamanych ze skał magmowych frakcji od 5 mm do 8 mm 

Lp Właściwości Wymagania Metody badań wg 

1 Uziarnienie, kategoria co najmniej 
Gc90/10 PN-EN 933-1:2000 

2 Zawartość pyłów, kategoria co najmniej: f0,5
 1) 

PN-EN 933-1:2000 

3 Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria co najmniej: mLPC0,1 PN-EN 1744-1:200 

1) Przed wykonaniem przykrycia dylatacyjnego kruszywo należy odpylić 

 

195.4 Masa drenażowa - mieszanka mineralno – żywiczna 

195.5 Kit poliuretanowy 

Stosować należy kit poliuretanowy sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania 
przechodzący do postaci elastycznej gumy. Materiał uszczelniający powinien być odporny na działanie wody, 
rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne w 
szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do –30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach 
eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą 
przyczepność do betonu. 

196. SPRZĘT 

Wykonawca  powinien  dysponować frezarką do nawierzchni lub piłą diamentową do cięcia nawierzchni. 

197. TRANSPORT 

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami transportu odpowiednimi do asortymentu. 

198. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram  robót  uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. Prace należy wykonać zgodnie z technologią Producenta 
potwierdzoną Aprobatą Techniczną. 

198.1   Zakres wykonywanych robót.  

198.1.1 Piaskowanie i uszczelnianie szczelin. 

198.1.2   Wykonanie koryta w jezdni. 

Koryto  pod  przykrycie  wykonuje  się najwcześniej, po ułożeniu i przestygnięciu warstwy ścieralnej nawierzchni na 
obiekcie. 
W  czasie wykonywania nacięć nawierzchni, należy  tak   ustawić głębokość  cięcia,   aby  nie uszkodzić izolacji. 
Masę bitumiczną w korycie odspajać młotkami pneumatycznymi, tak by uzyskać projektowany  kształt  koryta.  W 
przypadku stwierdzenia wykruszeń, luźne fragmenty nawierzchni należy usunąć, a koryto w tym miejscu poszerzyć.  
Koryto  powinno być wykonane z dokładnością  2 cm. Odsadzki powinny być na poziomie połączenia warstwy 
ścieralnej i ochronnej.  
Dopuszcza się wykonanie koryta metodą frezowania.  
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198.1.3   Przygotowanie koryta do wykonania wypełnienia. 

Koryto  należy osuszyć przez przedmuchanie gorącym sprężonym powietrzem. W celu oczyszczenia i usunięcia 
luźnych fragmentów koryto należy wypiaskować. Piaskowaniu podlegają również pasy jezdni o szerokości 10 cm po 
obu stronach koryta.  
Ściany koryta należy posmarować cienką warstwą materiału gruntującego.  
Szczeliny  dylatacyjne  należy uszczelnić gąbczastą wkładką neoprepanową. 

198.1.4 Warunki atmosferyczne  

Wypełnienia  bitumiczne można wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 0C w dni bezdeszczowe.  

Dopuszczalne  jest wykonywanie wypełnień w temperaturze do – 5C  pod warunkiem starannego wygrzania koryta 
dylatacyjnego, utrzymywaniu  temperatur  masy  zalewowej i kruszywa w górnym dopuszczalnym  zakresie  oraz  
przy osłonięciu miejsca robót namiotami brezentowymi.  

198.1.5   Przygotowanie materiałów 

198.1.5.1 Masa   zalewowa  
Masa zalewowa powinna być rozgrzana do temperatury 170 – 190C i wymieszana w celu uzyskania jednakowej 
temperatury.  
Przed przystąpieniem do wykonywania wypełnienia masa w kotle powinna być wymieszana w celu wyrównania 
temperatury.  
Temperaturę   masy   należy  sprawdzić  termometrem  zewnętrznym w różnej odległości od ścian kotła.  
 

198.1.5.2 Kruszywo  
Kruszywo  należy  wysuszyć  i  podgrzać  w  przewoźnej  suszarce (opalanej gazem propan-butan).  

Temperatura  kruszywa  powinna być w granicach 110 – 150C (przy wykonywaniu  wypełnień  w  niskiej 
temperaturze otoczenia należy podgrzewać kruszywo od temperatury wyższej). Temperatura kruszywa  w  żadnym 

wypadku nie może być niższa niż 105C i wyższa niż 190C.   
Kruszywo  należy  przechowywać  w uprzednio wygrzanych wózkach - termosach. 

198.1.6   Wykonanie wypełnienia 

W koryto wlewa się pierwszą warstwę masy spoinowej i układa stabilizator  - symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. 
Na stabilizator  wlewa  się drugą warstwę masy spoinowej i układa się membranę.  Następnie  koryto wypełnia się 
na przemian masą spoinową i podgrzanym kruszywem. Kruszywo należy układać w warstwach. Grubość warstw 
kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa bitumiczna dokładnie wypełniała wszystkie przestrzenie w kruszywie,    
a równocześnie zespoliła się z poprzednią warstwą. Grubość warstw nie może przekraczać 2-3 cm. Ostatnia 
warstwa kruszywa powinna być ułożona na równo z powierzchnią asfaltu  i starannie  zawałowana  w celu  
prawidłowego  ułożenia się kruszywa. Równość należy sprawdzić opierając łatę na krawędziach pionowych koryta.  
Ostatnią  warstwę kruszywa należy zalać masą zalewową i pozostawić do wystygnięcia.  
Po całkowitym ostygnięciu  (do temperatury otoczenia) wykonuje się  warstwę wykańczającą.  W  tym celu należy 
oczyścić przykrycie dylatacyjne  sprężonym  powietrzem, podgrzać palnikami gazowymi, przykryć  cienką warstwą 
masy zalewowej i posypać drobną frakcją kruszywa łamanego granitowego lub bazaltowego.  
Całkowite  wykończenie przykrycia następuje pod wpływem obciążenia ruchem drogowym w czasie zależnym od 
temperatury i natężenia ruchu (zwykle 2 - 7 dni).  
Przekrycie dylatacyjne w obrębie chodnika wykonać jak w obrębie jezdni wg wymagań Dokumentacji Projektowej  
zachowując spadek zgodny ze spadkiem poprzecznym nawierzchni asfaltowej. 
Blok betonowy przykrywający dylatację w strefie chodnika ujęto w SST M-13.01.07. 
  
Właściwą jakość osiąga się poprzez  : 
 - stosowanie  odpowiednich materiałów – masa zalewowa i kruszywo o odpowiednich właściwościach   
mechanicznych i   dobranym uziarnieniu), 
- staranne przygotowanie koryta (oczyszczenie, wysuszenie),  
- zachowanie  reżimów  temperaturowych (podgrzewanie masy w kotłach z automatyczną regulacją temperatury, 
przechowywanie kruszywa w termosach),  
- właściwą  organizację  robót zapewniającą ciągłość procesu wypełnienia  koryta i uniemożliwiającą  stygnięcie  
materiałów   przed zakończeniem robót.  

199. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Dokumentowanie  wyników  pomiarów  i  badań jak w OST D-M.00.00.00. pkt 6.3. 
Kontrola  dotyczy  materiałów  oraz  wszystkich etapów wykonania bitumicznego przekrycia dylatacyjnego.  
 
Wykonawca robót związanych z montażem przekryć dylatacyjnych powinien prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości, 
dokumentację robót oraz wykonywać badania kontrolne. 
Kontrola jakości obejmuje: 

- kontrolę wykonywania prac zgodnie z projektem, 
- kontrolę jakości materiałów, 
- kontrolę wykonywania robót przeprowadzaną przez wykonawcę, 
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- kontrolę zużycia materiałów. 

199.1 Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę wytwarzania elementów przekryć dylatacyjnych oraz materiałów przeznaczonych do ich montażu prowadzi 
producent, który dokonuje oceny zgodności wyrobu zgodnie z systemem 1 według Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 
W przypadku systemu 1 oceny zgodności obowiązuje certyfikacja zgodności wyrobu przez akredytowaną jednostkę 
certyfikującą na podstawie. 

a) zadania producenta: 
- zakładowej kontroli produkcji 
- uzupełniających badań próbek pobranych w zakładzie, prowadzonych przez producenta zgodnie z 
ustalonym planem badań, 
b) zadania akredytowanej jednostki 
- wstępne badanie typu 
- wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, 
- ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji zakładowej kontroli produkcji 
 

Za sprawdzenie przydatności elementów przekryć dylatacyjnych, materiałów przeznaczonych do ich montażu oraz 
jakości wbudowania odpowiada wykonawca robót. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem przekryć 
dylatacyjnych wykonawca zobowiązany jest przedstawić nadzorowi inwestorskiemu: 
- aktualne Aprobaty Techniczne dla urządzeń dylatacyjnych oraz normy lub Aprobaty techniczne dla materiałów 
przeznaczonych do montażu: zapraw montażowych środków gruntujących mas zalewowych, 
- deklarację zgodności danego przekrycia dylatacyjnego oraz danej partii materiału przeznaczonego do wykonania i 
montażu przekryć dylatacyjnych wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 

199.2 Kontrola wykonywanych robót 

Kontrolę wykonywania robót związanych z wykonaniem przekryć dylatacyjnych prowadzi wykonawca robót, który 
dokonuje oceny zgodności wyrobu zgodnie z systemem 4 według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 
Wykonawca robót powinien sporządzić protokół z wykonania robót montażowych przekrycia dylatacyjnego, w którym 
w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, a przede wszystkim o 
temperaturze otoczenia podczas wykonywania przekrycia dylatacyjnego, stanie elementów składowych przekrycia 
oraz materiałów użytych do jego wykonania, prawidłowości wykonania przekrycia i ilości zastosowanych materiałów. 

200. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M.00.00.00. pkt 7. 
Jednostka obmiaru jest m [metr] długości bitumicznego przekrycia dylatacyjnego wykonanego zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej SST.  

201. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór  robót  zanikających  i ulegających zakryciu oraz odbiory częściowe,  końcowe  i ostateczne  przeprowadzać  
według  zasad określonych w OST D-M.00.00.00. 

 
1. Piaskowanie i uszczelnianie szczeliny 
2. Odbiorowi podlega koryto. Należy sprawdzić wymiary gabarytowe koryta (szerokość, głębokość) oraz jego stan 
techniczny.  
3. W trakcie odbioru ostatecznego należy sprawdzić równość przykrycia.  Powierzchnia  tego przykrycia powinna być 
równoległa do powierzchni asfaltu i znajdować się ponad nią od 0 – 3 mm.  
Wypełnienie powinno mieć regularny kształt.  

202. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w OST D-M.00.00.00. 
Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
Cena wykonania obejmuje :  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 prace pomiarowe i pomocnicze, 

 przygotowanie podłoża pod przekrycie ( wycięcie nawierzchni, oczyszczenie), 

 wykonanie bitumicznego przekrycia dylatacyjnego jezdni i chodnika, 

 wykonanie zalewki bitumicznej, 

 uszczelnienie szwu dylatacyjnego, 

 przeprowadzenie badań laboratoryjnych i pomiarów. 
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203. PRZEPISY ZWIĄZANE 

203.1 Normy 

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania – Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. (archiwalna) 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne – Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych –
 Wymagania techniczne 

203.2 Inne dokumenty 

Tymczasowe  świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym Nr 136/91 IBDM - 
Warszawa 1991 r.  
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M-18.02.01  TAŚMY DYLATACYJNE I WYPEŁNIENIE MASĄ  

   USZCZELNIAJĄCĄ 

 
 

 

204. WSTĘP 

204.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem wypełnienia szczeliny dylatacyjnej materiałem trwale plastycznym z wkładką gumową w ramach 
realizacji zadania: 
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„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

204.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  

204.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostarczeniem na 
budowę materiałów i wykonaniem wypełnienia szczeliny dylatacyjnej materiałem trwale plastycznym z wkładką 
gumową  lub bez wkładki i zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.  
 
Niniejsza specyfikacja obejmuje również wykonanie dylatacji nawierzchni na zakończeniu pomostu ponad szczeliną 
dylatacyjną, pomiędzy płytą zespalającą a płytą przejściową. 
 
Lokalizacja i szczegóły wypełnienia zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

204.4 Określenia podstawowe  

204.4.1 Szczelina dylatacyjna - przerwa między oddzielnymi częściami obiektu mostowego, w której, lub nad którą 
umieszcza się wypełnienie materiałem trwale plastycznym z wkładką gumową lub bez, w zależności od tego co 
przewiduje Dokumentacja Projektowa.  

Pozostałe określenia są zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i OST D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

204.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z projektem 
technicznym, specyfikacją techniczną, kartami technicznymi producenta materiałów oraz zaleceniami Inżyniera.  

205. MATERIAŁY  

205.1 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy opis proponowanego materiału 
uszczelniającego wraz z certyfikatami producenta potwierdzającymi właściwości takiego materiału.  
Wszystkie wkładki wypełniające i materiały uszczelniające powinny mieć Aprobaty Techniczne IBDiM.  

205.2 Materiał zamykający 

Do zamknięcia przestrzeni przerwy dylatacyjnej stosować należy wkładki antyadhezyjne, np. wkładki neoprenowe.  

205.3 Materiał klejąco-uszczelniający 

Materiał powinien być trwały i elastyczny i nie może wchodzić w reakcje z materiałem wypełniającym.  
Wybór konkretnego materiału, uszczelniającego przerwę dylatacyjną, dokonany będzie przez Inżyniera spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę materiałów spełniających wymagania podane w projekcie, po konsultacji z 
Projektantem. Zastosowany materiał klejąco-uszczelniajacy musi posiadać Aprobatę techniczną IBDiM. Dostarczona 
taśma musi być zaopatrzona przez Producenta w atest potwierdzający cechy materiałów. 
 
Materiał uszczelniający powinien charakteryzować się: 
– bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego i szczelnością, 
– wysoką wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne, 
– wysoką odpornością na czynniki chemiczne (m.in. wody chlorowanej, ścieków domowych, rozcieńczonych 

kwasów i zasad, kwasów organicznych, domowych i przemysłowych środków czyszczących, mazutu, olejów 
silnikowych, benzyny). 

 
Jako materiał klejąco-uszczelniajacy stosować można jednoskładnikowy kit poliuretanowy lub silikonową masę 
zalewową, sieciujące pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej 
gumy. Materiał uszczelniający powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz 
paliw i smarów. Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym 
ujemnych do –30°C) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu 
odpowiednich środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. 

205.4 Siatka geokompozytowa 

W strefie projektowanej dylatacji na zakończeniu pomostu na warstwie podbudowy oraz na warstwie technologiczno-
wyrównawczej należy ułożyć siatkę geokompozytową o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach nie 
mniejszej niż 100 kN/m oraz maksymalnym wydłużeniu przy zerwaniu 3%. 
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Zastosowany geokompozyt powinien gwarantować uzyskanie właściwego połączenia między warstwami. Ocenę 
jakości połączenia należy dokonać na podstawie wytrzymałości na ścinanie – wymagana minimalna wartość 1,3 
MPa. 

206. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie przy pomocy sprzętu i urządzeń pomocniczych, zgodnie z kartami 
technologicznymi stosowanych materiałów i w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z montażem zestawu należy do Wykonawcy.  
W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania 
wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi. Sprzęt musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera.  

207. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Należy je przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób aby zabezpieczyć opakowanie przed 
uszkodzeniem. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonywania robót przed wbudowaniem powinny być składowane zgodnie z 
zaleceniami instrukcji producenta.  

208. WYKONANIE ROBÓT  

208.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem uszczelnienia dylatacji 
konstrukcji monolitycznej z wykorzystaniem taśmy dylatacyjnej i przekładki określonego rodzaju. 

208.2 Zakres wykonywania robót 

208.2.1 Montaż taśmy dylatacyjnej w przerwie roboczej 

Taśmę dylatacyjną montować w deskowaniu przed betonowaniem konstrukcji w sposób zalecany przez Producenta 
taśm. W przerwie roboczej montować można zewnętrzne lub/i wewnętrzne taśmy dylatacyjne. Szczegóły wykonania 
przerwy roboczej według Dokumentacji Projektowej. Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem Producenta 
taśm. 
Opis metody wykonania powinien zawierać opis materiałów, sprzętu i technologii proponowanej przez Wykonawcę, 
oraz zalecenia producenta materiałów dylatacyjnych. 
Wymiary wykonanej szczeliny powinny być zgodne z Dokumentacją.  
Powierzchnię szczeliny należy dokładnie oczyścić a następnie odtłuścić i zagruntować, zgodnie z instrukcją 
producenta materiału uszczelniającego/wypełniającego. 

208.2.2 Wykonanie uciąglenia nawierzchni 

Pod warstwą wiążącą nawierzchni projektuje się zatopić siatki zbrojeniowe z włókien szklanych, które mają 
przenieść naprężenia rozciągające wywołane przemieszczeniami krawędzi szczeliny dylatacyjnej. Montaż siatek 
wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. 

209. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak:  
- nacięcie betonu, 
- montaż taśm dylatacyjnych, 
- ułożenie (wciśnięcie) wkładki gumowej w szczelinę dylatacyjną,  
- montaż siatki wzmacniającej, 
- wykonanie zabezpieczenia materiałem stale plastycznym. 

210. OBMIAR ROBÓT 

210.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

210.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

 m [metr] długości  wypełnienia oraz uszczelnienia dylatacyjnego, 

 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni wzmocnienia szczeliny dylatacyjnej geosyntetykiem, 

przy spełnieniu wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 
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211. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w dzienniku budowy zakończenia wszystkich robót 
związanych z montażem zestawu, a także spełnienia wymagań określonych w projekcie technicznym i SST.  

212. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

212.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

212.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania m szczeliny dylatacyjnej uwzględnia: 

  koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

  prace pomiarowe i przygotowawcze podłoża, 

  nacięcie betonu i oczyszczenie szczeliny; 

  montaż taśm dylatacyjnych, 

  wypełnienie szczeliny wkładką gumową, 

  wykonanie uszczelnienia materiałem trwaleplastycznym, 

  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

  oczyszczenie terenu robót. 
 
Cena wykonania m

2
 siatki wzmacniającej obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji; 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża, 

 wbudowanie siatki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  

 oczyszczenie terenu robót. 

213. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Instrukcje montażu wydane przez producenta materiałów. 
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M-19.01.01     KRAWĘŻNIK  KAMIENNY MOSTOWY   

 
 
 

214. WSTĘP 

214.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z ustawieniem krawężników kamiennych w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

214.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

214.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
ustawienia krawężników kamiennych na podlewce na obiektach mostowych. 

214.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie stosowany jako 
obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2. Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, uzyskane z 
zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

214.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

215. MATERIAŁY 

215.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
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215.2 Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub SST. 
 
Przy ustawianiu krawężników na podlewce można stosować następujące materiały: 
– krawężniki kamienne, 
– podlewka z grysu jednofrakcyjnego, 
– stal na kotwy, 
– klej do wklejania kotew, 
– materiały uszczelniające. 

2.2.3. Krawężniki kamienne 

2.2.3.1. Zasady ogólne 

Należy stosować krawężniki kamienne, dla których Wykonawca przedstawi Polską Normę lub aprobatę techniczną 
wydaną przez IBDiM. Poza tym krawężnik powinien spełniać wymagania podane w „Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporządzeniem. 
Typ krawężnika i jego wymiary powinny być określone w Dokumentacji Projektowej. 

2.2.3.2. Wymagania wobec krawężników 

Poniżej przedstawiono wymagania dla krawężnika i materiału kamiennego, z którego powinien być wykonany, 
zgodnie z PN-B-11213:1997: 

a) Wymagania dotyczące materiału kamiennego 
 

Bloki materiału kamiennego ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do produkcji 
krawężników mostowych kamiennych, powinny odpowiadać klasie I i II wg PN-B-11213:1997 i wymaganiom 
podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego 

Lp. Właściwości Jednostka Klasa 

  miary I II III 

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrznosuchym, co najmniej MPa 130 100 60 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w stanie 
powietrznosuchym, nie więcej niż mm 2,5 5,0 7,5 

3 Nasiąkliwość, nie więcej niż % 0,5 1,5 3,0 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach % 0 0 0 

 
b) Wygląd zewnętrzny krawężników 
 
Wygląd zewnętrzny krawężników powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 
– krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie większym niż 

2,5:1 i nie mniejszym niż 4:1, 
– zastosowany krawężnik powinien spełniać wymagania normy PN-B-11213:1997 dla krawężników mostowych, 

bądź aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM, 
– wymiary krawężnika ze ścięciem wg normy PN-B-11213:1997 (rysunek w załączniku 1) zostały podane w tablicy 

2, 

Tablica 2. Wymiary krawężnika mostowego rodzaju A (ze ścięciem) 

 
Lp. Oznaczenie wymiaru 

(wg rysunku) 

 
Wymiary, mm 

Dopuszczalna 
odchyłka wymiaru, 

mm 

1 h 230 180 ± 20 

2 b 200 200 ± 3 

3 c 40 40 ± 2 

4 d 120 100 ± 2 

5 l Od  800 do  2000 - 

 
– w krawężniku mostowym, wg PN-B-11213:1997, powierzchnie licowe, tj. powierzchnia górna, powierzchnia 

skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny odpowiadać fakturze 
średniogroszkowanej wg BN-84/6740-02; pozostałe fragmenty powierzchni przedniej i tylnej powinny być 
wykonane w fakturze krzesanej, 

– powierzchnie stykowe powinny być dłutowane (szlakowane) wzdłuż krawędzi widocznych na szerokości pasa co 
najmniej 30 mm, na pozostałej szerokości średniogrotowane, 

– powierzchnia spodu powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej lub krzesanej, 
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– kąty pomiędzy powierzchnią stykową (czołową) a wszystkimi przecinającymi się z nią powierzchniami licowymi 
oraz pomiędzy górną a tylną licową powinny być proste, 

– kąty pomiędzy powierzchnią górną a przednią powinny być rozwarte tak, aby uzyskane było odpowiednie 
pochylenie, określone wyżej. 
 

c) Wady i uszkodzenia 
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla krawężników mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997, podano w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężnika 

Rodzaj uszkodzeń Dopuszczalne odchyłki 

Skrzywienie licowych 3 mm 

(wichrowatość bocznych Nie sprawdza się 

powierzchni) stykowych - 

 spodu Nie sprawdza się 

Wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia i 
wypukłości) 

licowych Dopuszcza się na długości 1000 mm danej powierzchni jedno 
wgłębienie wielkości do 500 mm

2
 nie głębsze niż 5 mm, nie 

wynikające z techniki wykonania faktury 

bocznych Wgłębienie do 15 mm dopuszcza się bez ograniczeń, wypukłości 
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony 
jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od strony chodnika) 
dopuszcza się wypukłości poza lico pasa obrobionego do  30 mm 

stykowych W obrębie pasa dłutowanego wgłębienia niedopuszczalne, 
pozostała część powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

spodu Nie sprawdza się 

Szczerby i 
uszkodzenia 

liczba w przelicze-niu na  
1000 mm 3 

krawędzi  długość 5 mm 

i naroży głębokość 3 mm 

Odchyłka od kąta prostego na długości 
powierzchni 

2 mm 

 

2.2.4. Podlewka pod krawężnik 

2.2.4.1. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy 

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego składa się z kruszywa i żywicy epoksydowej. 
Do podlewki należy stosować   grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skał magmowych, marki 20 wg PN-86/B-06712, 
otoczony kompozycją z żywicy epoksydowej. 
Ilość lepiszcza (żywicy) powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między 
ziarnami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa ani SST nie podają inaczej, można stosować dwuskładnikową żywicę 
epoksydową modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla żywicy epoksydowej 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wygląd zewnętrzny - wg
*)
 

ocena 
organoleptyczna 

2 Wytrzymałość na rozciąganie MPa ≥ 5,5 ISO 527-2 

3 Wydłużenie % ≥ 30 ISO 527-2 

4 Twardość wg Shora D - 60 ÷ 80 DIN 53505 

 
*) Żywica powinna być barwy określonej przez producenta. Po upływie czasu utwardzania   dotknięcie powierzchni 
próbki nie powinno pozostawić na palcach widocznych śladów żywicy. 
 

2.2.4.2. Podlewka niskoskurczowa o spoiwie cementowym z dodatkiem środka uszczelniającego 

Należy zastosować zaprawę przygotowaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do 
użycia po rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przewidziana przez 
producenta do stosowania na podlewki o odpowiedniej grubości. 
Świeża zaprawa powinna mieć konsystencję około 11÷12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a czas zachowania jej 
właściwości roboczych powinien wynosić min. 30 minut. 

 
Tablica 5. Wymagania dotyczące zaprawy na podlewkę 

 



 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 
M-11.01.01 

 

 517 

Lp. Właściwości Jednostk
a 

Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach MPa ≥ 9 PN-85/B-04500 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa ≥ 45 PN-85/B-04500 

3 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 2,0 
≥ 1,5 

 
Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

4 Skurcz po okresie twardnienia 90 dni %o ≤ 1,0 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

5 Pęcznienie po okresie twardnienia 90 dnia %o ≤ 0,3 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

6 Mrozoodporność badana w 2% roztworze 
soli (NaCl) po 150 cyklach: 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
 

% 
% 
% 

 
 

≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

 
 

Procedura badawcza 
IBDiM nr SO-3 

7 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po 
badaniu mrozoodporności 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

2.2.5. Materiał na kotwy 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej przewiduje się kotwienie krawężników, to do wykonania kotew należy stosować 
stal spełniającą wymagania normy PN-89/H-84023.06 lub aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM. Średnica 
kotew powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Kotwy należy wklejać w krawężnik za pomocą żywicy epoksydowej, dla której Wykonawca przedstawi aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. Zastosowana żywica powinna być materiałem twardniejącym bezskurczowo, mieć 
bardzo dobre właściwości mechaniczne i mieć bardzo dobrą przyczepność do betonu i kamienia. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa ani SST nie przewidują inaczej, można zastosować żywicę, która ma następujące 
właściwości: 
– wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20

o
C) > 90 N/mm

2
, 

– wytrzymałość na zginanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20
o
C) > 44 N/mm

2
, 

– wytrzymałość na rozciąganie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20
o
C) > 25 N/mm

2
, 

– przyczepność do podłoża (po utwardzeniu pod wodą, w temperaturze +20°C) 2,5 ÷ 3,5 N/mm
2
 (zniszczenie 

betonu). 

2.2.6. Materiał do wypełnienia spoin 

Do wypełniania spoin należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną 
przez IBDiM. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania styków poprzecznych między 
krawężnikami oraz krawężnikiem i betonem płyty chodnikowej można stosować kit poliuretanowy, jednoskładnikowy, 
sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci elastycznej gumy. 
Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien 
zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30

o
C) i wykazywać 

odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków 
gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i granitu. 
Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem można stosować samoprzylepną taśmę z asfaltu 
modyfikowanego polimerem wraz z wypełniaczem i dodatkami. Taśma powinna być przeznaczona do uszczelniania 
styków w nawierzchniach drogowych wykonywanych na gorąco (temperatura układania rzędu od 140

 
°C do 250

 
°C). 

Materiał taśmy powinien charakteryzować się dużą elastycznością w szerokim zakresie temperatur (nie powinien 
stawać się kruchy w temperaturze - 30

 
°C, a w podwyższonych temperaturach – do 100

 o
C, nie powinien spływać ze 

szczelin pionowych), powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność do uszczelnianych elementów (betonowych, 
kamiennych i asfaltowych). Materiał powinien ponadto wykazywać odporność na roztwory soli mineralnych, kwasów i 
zasad organicznych oraz posiadać dobrą odporność na starzenie się w warunkach eksploatacji i niezmienną 
przyczepność do krawędzi szczelin. 

2.2.7. Beton klasy B15 

Beton klasy B15 (C12/15) na wykonanie ławy betonowej spełniający wymagania zgodnie z OST M-13.02.02. 

216. SPRZĘT 

216.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

216.2 Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponować: 
– mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej, 
– małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem. 
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Do przygotowania żywicy do wklejania kotew należy stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne (około 300 ÷ 
400 obr/min). 
Do wiercenia otworów na kotwy Wykonawca powinien dysponować wiertarką do betonu. 
Przewiduje się ręczne układanie krawężników oraz uszczelnianie styków. 

217. TRANSPORT 

217.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

217.2 Transport krawężników kamiennych 

Krawężniki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie, na 
drewnianych podkładach, długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko 
w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem należy je do 
transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej o grubości nie mniejszej niż 5 cm. 
Krawężniki z materiałów kamiennych można przechowywać na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, 
rodzajów, odmian i wielkości w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniem. 
Z krawężnikami powinno być dostarczone zaświadczenie o wynikach przeprowadzonych badań, zawierające: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 
– datę pobrania próbek, 
– sposób pobrania próbek, 
– datę badań, 
– wyniki badań. 

217.3 Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 

Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Na każdym 
opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– stosunek mieszania, 
– numer aprobaty technicznej, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i 

ochrony środowiska, 
– oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego, z dala od 
źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, w zamkniętych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle                  
12 miesięcy. 
Żywicę należy przewozić zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów łatwopalnych. 

217.4 Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin oraz zaprawy niskoskurczowej 

Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta. Transport 
opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem transportu pod warunkiem zachowania warunków 
określonych przez producenta. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i 
uszkodzeniem. 
Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić przed wpływem 
działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Należy przestrzegać terminu 
ważności produktu. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– wymiary (w przypadku taśmy), 
– numer aprobaty technicznej, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i 

ochrony środowiska. 

218. WYKONANIE ROBÓT 

218.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
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218.2 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i SST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie koryta pod ławę, 
3. wykonanie ławy pod krawężnik, 
4. wykonanie podlewki pod krawężnik, 
5. wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem, 
6. wklejenie kotew, 
7. montaż krawężników, 
8. wypełnienie spoin, 
9. roboty wykończeniowe. 

218.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– oczyścić podłoże (powierzchnię izolacji), 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

218.4 Wykonanie ławy i podlewki pod krawężnik 

5.4.1. Zasady ogólne 

Krawężnik należy ustawiać na zaprawie bezskurczowej i ławie betonowej (na długości skrzydeł) oraz na warstwie 
grysu otoczonego żywicą (na długości płyty), wykonanych wg pktu 2. niniejszej SST.  
Ławę wykonać wg SST D-08.01.01. 
Ułożenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia elementów oporowych z listew lub płyt, między które wlewa 
się materiał podlewki. Materiał podlewki należy układać z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogęszczenie 
mieszanki w czasie jej uderzenia podstawą krawężnika. Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na 
trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni. Ostateczna grubość podlewki pod krawężnikiem powinna być 
zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Polewkę pod krawężnik należy wykonać na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w paśmie krawężnika, np. w 
postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogą stanowić przyklejone taśmy ze stali 
nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na której układa się zaprawę powinna być czysta, 
wolna od luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju. 

5.4.2 Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy 

Żywicę i utwardzacz do niej należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą mieszadła 
zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można przechowywać, lecz należy ją 
natychmiast wymieszać z kruszywem. 
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy powinno być 
tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 1,5 ÷ 2% masy kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15

 
°C. Masa drenażowa powinna być 

wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że producent żywicy  
podaje  inaczej).    Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy wbudować. Nie należy jej mocno 
zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię. Czas twardnienia masy, w zależności od temperatury 
otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny. 
Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, kaski, czapki, 
rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy natychmiast je przemyć dużą ilością 
wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania 
posiłków. Stwardniała żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej 
składniki. 

5.4.3 Podlewka niskuskurczowa o spoiwie cementowym 

Zaprawę należy przygotować w betoniarce lub przy użyciu mieszadła przez zmieszanie suchego proszku z wodą w 
proporcjach i z zapewnieniem warunków wg instrukcji Producenta. 
Zaprawę układać warstwami o grubości podanej przez Producenta.  
Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed działaniem wody przez pierwsze 8 h lub wg wytycznych Producenta. 

218.5 Kotwy 

Dokumentacja Projektowa przewiduje kotwienie krawężników, kotwy wg pktu 2 należy wklejać w wywiercone 
wcześniej otwory za pomocą żywicy epoksydowej. Składniki żywicy należy mieszać w proporcjach ściśle wg 
wskazań producenta. Składniki należy mieszać aż do osiągnięcia jednolitej barwy, przez okres czasu określony 
przez producenta, lecz nie krócej niż przez 3 minuty. Następnie wymieszany materiał należy przelać do czystego 
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pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Czas przydatności żywicy w temperaturze +20°C wynosi zwykle około 30 minut. 
Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie aplikacji żywicy powinna wynosić od +5

 
°C do +30

 
°C. 

W trakcie robót należy stosować zasady bhp, jak w pkcie 5. 

218.6 Ustawienie krawężników 

Krawężnik należy ustawiać jednocześnie z układaniem podlewki i wyregulować jego położenie. Po ułożeniu 
elementów krawężnikowych należy usunąć deskowanie podlewki i wykończyć skosy podlewki. Wysokość oraz 
poszerzenie ławy nie powinny przekraczać 3 cm. Przed ostatecznym ustawieniem krawężników należy w nich 
wywiercić otwory o średnicy dostosowanej do średnicy kotew, w celu wklejenia kotew dla zespolenia krawężnika z 
betonu zabudowy chodnikowej. 

218.7 Uszczelnienie spoin 

Wszystkie uszczelniane powierzchnie powinny być czyste, twarde, wolne od zanieczyszczeń olejami, smarami, 
wolne od pyłu cementowego i innych nie związanych z podłożem elementów. Jeżeli producent tego wymaga, 
powierzchnie należy zagruntować przed wypełnieniem szczeliny środkiem uszczelniającym. 
Szczeliny między sąsiadującymi elementami krawężników oraz między krawężnikiem i płytą chodnika (szczelinę 
należy uformować przez pozostawienie deski przed zabetonowaniem chodnika) powinny być oczyszczone, 
osuszone i zagruntowane, następnie należy je wypełnić masą uszczelniającą za pomocą pistoletów 
automatycznych. W celu zapewniania właściwej głębokości wypełnienia należy wstępnie szczelinę uszczelnić 
sznurem ze spienionej pianki poliuretanowej. Uszczelnień tych dokonuje się przed ułożeniem warstwy ścieralnej.  
Szczelinę między krawężnikiem i warstwą ścieralną nawierzchni należy uszczelnić taśmą asfaltową. Taśmy nie 
należy stosować w trakcie opadów atmosferycznych i temperaturze otoczenia niższej niż +5

 
°C. Powierzchnia 

uszczelniania powinna być sucha, odpylona i odtłuszczona. Wbudowanie taśmy polega na jej rozwinięciu z kręgu  
wzdłuż krawędzi krawężnika i odcięciu odpowiedniej długości odcinka. Następnie należy ją przykleić, stroną z klejem 
do powierzchni uszczelnianej, dociskając poprzez papier przekładkowy. Zaleca się przyklejenie taśmy tak, aby jej 
górna krawędź wystawała około 5 mm ponad nawierzchnię. Po przyklejeniu taśmy należy zerwać papier 
przekładkowy. Wystająca krawędź taśmy musi być przywałowana podczas zagęszczania warstwy ścieralnej 
nawierzchni. 

219. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

219.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

219.2 Badania  przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), 
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera, 

– skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystąpieniem do układania krawężnika. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

219.3 Kontrola krawężnika 

Zakres kontroli obejmuje: 
– sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika, 
– badania laboratoryjne krawężnika, 
– wklejenie kotew, 
– ułożenie drenów za i pod krawężnikiem, 
– ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 
– uszczelnienie spoin, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

6.3.1. Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika 

Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika należy przeprowadzić wg PN-B-11215:1998, dopuszczalne odchyłki 
wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni podano w tablicy 3. Próbki do badań 
wyglądu zewnętrznego należy pobrać losowo wg PN-83/N-03010. 

6.3.2. Badania laboratoryjne krawężnika 

W wytwórni powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne: 
a) badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110, 
b) badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101, 
c) badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102, 
d) badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111, 
e) badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115. 
Krawężniki powinny być dostarczane z zaświadczeniem o badania, w którym podaje się: 
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– nazwę i adres producenta, 
– nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 
– datę pobrania próbek, 
– sposób pobrania próbek, 
– datę badań, 
– wyniki badań. 

6.3.3. Wklejenie kotew 

Materiał na kotwy i żywica do ich wklejenia powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2. Należy skontrolować 
rozmieszczenie otworów na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno przekraczać ± 1 cm. 

6.3.4. Wykonanie ławy pod krawężnikiem 

Kontrolę wykonania ławy betonowej pod krawężnikiem wykonać wg SST D-08.01.01. 

6.3.5. Ułożenie podlewki pod krawężnikiem 

Materiały na polewkę powinny spełniać wymagania pktu 2 niniejszej SST. 
Dopuszczalne tolerancje dla ułożonej podlewki wynoszą: 
– dla rzędnej góry podlewki: ± 1 cm, 
– dla szerokości podlewki: ± 2 cm. 
Prawidłowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzować się dużą ilością wolnych przestrzeni 
umożliwiających szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczególne ziarna kruszywa powinny być sklejone 
żywicą w stopniu uniemożliwiającym ich rozdzielenie przy użyciu siły rąk. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek 
żywicy z masy drenażowej. 
Prawidłowo wykonana podlewka niskoskurczowa powinna charakteryzować się jednolitą strukturą, bez porów i 
spękań. 

6.3.6. Uszczelnienie spoin 

Materiały do uszczelnienia spoin powinny spełniać wymagania pktu 2. 
Należy skontrolować powierzchnie szczelin przed wypełnieniem: powinny być dokładnie oczyszczone. Wszystkie 
spoiny powinny być wypełnione na pełną głębokość. 

6.3.7. Kontrola ustawienia krawężnika 

Przy ustawianiu krawężnika należy sprawdzić: 
– dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które powinno wynosić ± 1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
– dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety  projektowanej, które powinno 

wynosić ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
– równość górnej powierzchni krawężników, przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika 

trzymetrowej łaty: prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 
cm, 

– odchylenia linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które nie powinno przekraczać ± 0,5 cm. 

220. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest  m [metr] krawężnika kamiennego na podlewce i ławie betonowej o parametrach określonych 
w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST wraz z uszczelnieniami wykonanymi wzdłuż krawężnika. 

221. ODBIÓR ROBÓT 

221.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

221.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy betonowej pod krawężnik, 
– ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 
– wklejenie kotew. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
SST. 

222. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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Cena jednostkowa uwzględnia: 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
l) przygotowanie podłoża, 
m) wykonanie koryta pod ławę, 
n) deskowanie, betonowanie, pielęgnacja ławy i rozdeskowanie, 
o) montaż kotwienia krawężnika, 
p) wykonanie podlewki określonego rodzaju,  
q) ustawienie krawężników o ustalonych wymiarach na określonego typu podlewce  z uwzględnieniem 
poprawki  
 na trwałe ugięcie, 
r) wypełnienie spoin i szczelin odpowiednim materiałem zalewowym, 
s) uszczelnienie styku krawężnika z nawierzchnią i betonem kapy, 
t) ułożenie drenów kapilarnych, podłużnego za i poprzecznego pod krawężnikiem (jeśli Dokumentacja  
 Projektowa przewiduje), 
u) wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
v) usunięcie materiałów usługowych i odpadów poza teren budowy. 

223. PRZEPISY ZWIĄZANE 

223.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

  D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
  M-16.01.03 Sączki i dreny dla odwodnienia izolacji pomostu 

223.2 Normy 

PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe    
BN-84/6740-02 Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, nazwy, określenia, czynności i 

rodzaje faktur 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
PN-EN 13880-2:2004 
(U) 

Zalewy szczelin na gorąco – Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji stożka 
w temperaturze 25°C 

PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury mięknienia – Metoda pierścień i 
kula 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-B-11215:1998 Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych 
wyrobów z kamienia 

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 
PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie (lub PN-EN 1926:2001 

Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie) 
PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody (lub PN-EN 13755:2002 Metody 

badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości przy ciśnieniu 
atmosferycznym) 

PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią (lub PN-EN 
12371:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności) 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 
ISO 527-2 Plastics – Determination of tensile properties – Part 2: Test conditions for moulding and 

extrusion plastics (Tworzywa sztuczne – Określenie własności wytrzymałościowych 
przy rozciąganiu. Część 2: Warunki przeprowadzania badań prasowanych i 
wyciskanych tworzyw sztucznych) 

DIN 53505 Prüfung von Kautschuk und Elastomerem – Härteprüfung nach Shore A und Shore D 
(Badania gumy i elastomerów – Badanie twardości metodą Shore A i D) 

223.3 Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie 
Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydłużenie 
Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania 
Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 – Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) ochronnej do betonu – 
Metoda „pull-off” 
Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 – Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 – Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych 
Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 2002 
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M-19.01.04       BALUSTRADY NA  OBIEKTACH  MOSTOWYCH 

 

 

 

224. WSTĘP 

224.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z montażem stalowych balustrad mostowych w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup.” 

224.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
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224.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
montażu balustrad stalowych nad obiektami inżynierskimi. 

224.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

224.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

225. MATERIAŁY 

225.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

225.2 Konstrukcja balustrady  

Przedmiotem niniejszej SST jest balustrada wykonana z profili zamkniętych wg rysunku szczegółowego w 
Dokumentacji Projektowej. 
Przekroje profili i wysokość balustrady powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i SST. 

225.3 Materiały do wykonania balustrady 

2.3.1. Profile do wykonania balustrady 

Profile poręczy, przeciągów i słupków powinny odpowiadać Dokumentacji Projektowej i być wykonane z 
płaskowników ze stali S235 wg PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN-EN 10025-2. Wszystkie ostre krawędzie 
stalowe powinny być zaokrąglone promieniem 2 mm. 

2.3.2. Zakotwienia za pomocą kotew stalowych 

Słupki balustrady będą mocowane za pomocą kotew stalowych wklejanych. 
Elementy zakotwień powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.   
 

a) kotwy systemowe   12 mm z nakrętką i podkładką, 
 

b) zaprawa kotwiąca - zaprawa lub materiał pochodzenia żywicznego, 
 

c) ewentualnie materiał uszczelniający:  
– zalewka z zaprawy niskoskurczowej np. o właściwościach wg  tablicy 1, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablica 1. Wymagania dotyczące zaprawy   

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po            
28 dniach 

MPa ≥ 9 PN-B-04500:1985 

2 Wytrzymałość na ściskanie po            
28 dniach 

MPa ≥ 45 PN-B-04500:1985 

3 Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

4 Skurcz po okresie twardnienia           
90 dni 

‰ ≤ 1,0 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

5 Pęcznienie po okresie twardnienia           
90 dni 

‰ ≤ 0,3 Procedura badawcza 
IBDiM nr TWm-31/97 

6 Mrozoodporność badana w 2% 
roztworze soli (NaCl) po 150 cyklach 
- ubytek masy 

 
 
 

 
 
 

Procedura badawcza 
IBDiM nr SO-3 
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- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

% 
% 
% 

≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

7 Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża po badaniu mrozo-odporność 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3 

 

2.3.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne  

Elementy stalowe balustrad powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z SST i Dokumentacją Projektową.  
W przypadku stosowania ocynkowania ogniowego powinno ono być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. W 
przypadku kotew, blachy kotwiące i nakrętki powinny być ocynkowane całkowicie, a pręty kotwiące do 5 cm poniżej 
poziomu zakotwienia w betonie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa tak zakłada, elementy balustrad powinny być 
dodatkowo pokryte powłokami malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo należy stosować jeden z 
systemów podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Systemy powłok malarskich na powierzchni ocynkowanej ogniowo 

 
Nr 

systemu 

 
Powłoka 
gruntowa 

 
Powłoka 

międzywarstwowa 

 
Powłoka 

nawierzchniowa 

Grubość 
całkowita 

suchych powłok 

(m) 

C1 PVC PVC PVC 160 ÷ 400 

C2 AY AY AY 160 ÷ 400 

C3 EP EP PUR 
AY 
PS 

160 ÷ 320 

 
gdzie: 
EP    - farby epoksydowe, 
PUR - farby poliuretanowe, 
AY   - farby akrylowe alifatyczne, 
PS    - farby hybrydowe polisiloksanowe. 

Przykładowy zestaw zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy: 

 metalizacja ogniowa     80 μm 

 powłoka malarska uszczelniająca     30 μm 

 powłoka międzywarstwowa epoksydowa 150 μm 

 powłoka nawierzchniowa poliuretanowa   50 μm 
Łączna całkowita grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 310 μm. 
Kolorystykę wierzchniej warstwy z systemu ochronnego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

226. SPRZĘT 

226.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

226.2 Sprzęt do wykonania robót 

Balustrady należy montować ręcznie. Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować lekkim sprzętem –  
spawarką, sprzętem do prostowania elementów balustrady, sprzętem do malowania ręcznego lub natryskowego. Do 
przygotowania zaprawy niskoskurczowej należy stosować mieszadło wolnoobrotowe. 

227.  TRANSPORT 

227.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

227.2 Transport segmentów balustrady 

Transport segmentów balustrady może się odbywać dowolnymi środkami transportu z zachowaniem ogólnych 
warunków bezpiecznego transportu stalowych elementów konstrukcyjnych. Podzestawy balustrady na czas 

transportu należy stężyć np. za pomocą prętów  10 mm przyspawanych spoinami punktowymi. Elementy nie 
powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. W czasie transportu należy zwracać uwagę, aby nie została 
uszkodzona powłoka antykorozyjna: Stalowe elementy pokryte powłoką gruntującą powinny być przechowywane w 
odpowiednich warunkach. Elementy zagruntowane, ale bez międzywarstwy powinny być chronione przed wpływami 
temperatury. W trakcie transportu elementy te powinny być zabezpieczone gumowymi lub filcowymi podkładkami 
przed obtarciami. Zagruntowane elementy powinny być składowane na drewnianych, betonowych lub stalowych 
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paletach z 30 cm prześwitem nad ziemią. Zagruntowane elementy mogą być transportowane tylko po całkowitym 
wyschnięciu farby. 
Elementy balustrad powinny być magazynowane i przechowywane w miejscach i warunkach, w których nie będą 
narażone na uszkodzenia lub intensywne oddziaływania korozyjne.  

228. WYKONANIE ROBÓT 

228.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.  

228.2 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacja Projektową i SST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze, 

 montaż balustrady,   

 zabezpieczenie antykorozyjne, 

 roboty wykończeniowe. 

228.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

228.4 Montaż balustrady 

228.4.1 Montaż balustrad za pomocą kotew wklejanych 

Kolejność montażu jest następująca: 
1) w betonie należy wywiercić otwory zgodnie z lokalizacją słupków podaną w Dokumentacji Projektowej, 
2) należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze, 
3) blachy podstawy montować na kotwy systemowe wklejane w podłoże betonowe. 

 
Otwory w betonie oraz montaż kotew  należy wykonać wg SST M-20.10.01. 

228.4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne 

5.4.3.1. Ocynkowanie ogniowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych zgodnie z wymogami normy 
PN-EN ISO 1461:2000, powinno zostać wykonane w Wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem do 
spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w 
miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do 

uzyskania o 30 m więcej niż grubość pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej 
powstałe w czasie transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa tak podaje, elementy balustrady należy dodatkowo uszczelnić farbami. Powłoki 
cynkowe zanurzeniowe nie wymagają uszczelniania, powinny być jednak stosowane specjalne systemy malarskie, 
które mają dobrą przyczepność do tego typu powierzchni (wg  tablicy 2). 

5.4.3.2. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do nakładania farb 
Miejsca uszkodzeń powłok metalowych należy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną zmikronizowanego cynku w 
żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% wagowo cynku w suchej powłoce).  
Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można uzyskać: 
1) malując powierzchnie w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej wytwarzania, nanosząc 

wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubości powłoki 50÷80 m, 
2) dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki malarskie na czystą 

uszorstnioną powierzchnię. 
 
Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem może być wykonane przez: 
1) mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa, ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko alkalicznej 

wartości pH i spłukiwanie wodą), 
2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 
3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego ścierniwa, 
4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiążącej. 
 
Jeżeli producent farb, ani SST nie przewidują inaczej, jako metodę przygotowania powierzchni zaleca się metodę 
umycia powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4 ÷ 0,6 mm z przewagą  drobnych 
frakcji pod kątem nie większym niż 60°C. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przy tym powłoki cynkowej. 
Ponieważ na przygotowanej w ten sposób powierzchni tworzą się szybko tlenki cynku, należy przeprowadzać te 
prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyżej 10°C  i wilgotności poniżej 70%) i możliwie szybko 
(koniecznie tego samego dnia) nanosić powłoki malarskie.  
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5.4.3.3. Warunki nakładania farb 

Podczas schnięcia i utwardzania powłok malarskich  należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami 
technicznymi produktu.  
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest: 
1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i ewentualne 

usunięcie zabrudzenia. 
Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub dłuższa niż 1 
miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię przed nakładaniem kolejnej 
warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym ścierniwem (frakcji 0,4÷0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; 
kąt czyszczenia nie większy niż 60°). Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi 
zagrażającymi środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne). 
Jeśli Dokumentacja Projektowa, ani ST nie podają inaczej, w  wytwórni powinny zostać naniesione wszystkie powłoki 
zabezpieczenia antykorozyjnego  z wyjątkiem powłoki ostatniej, której naniesienie jest przeniesione na budowę. 
Wykonawca powinien zaopatrzyć się w dostateczną ilość farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarży farby można 
było dokonywać poprawek na budowie.   
Nakładanie kolejnych powłok farb powinno być wykonane w sposób podany w dalszym ciągu. 
Warstwę gruntującą należy nakładać na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną powierzchnię - suchą, pozbawioną 
produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym.  

Spoiny i krawędzie powinny być dokładnie pokryte farbą gruntującą, a przy krawędziach, przeznaczonych do 
późniejszego spawania należy pozostawić nie pomalowane pasy szerokości 50 mm. Pasy te powinny w czasie 
transportu być chronione przy zastosowaniu:  

– spawalnego primera, który zapewni tymczasową ochronę na okres przynajmniej 12 miesięcy; środek ten 
powinien być kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub 

– primera natryskiwanego (grubość warstwy około 20 mikrometrów, usuwanego przed spawaniem), 

– papieru. 

Drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanego przez producenta, w zależności od 
temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby ( zwykle w temp. 20°C wynosi on 2 godz.). Przed 
ułożeniem drugiej warstwy farby należy przeprowadzić ewentualne, zalecane przez producenta farb przygotowanie 
powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji i ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. Powierzchnia 
powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli. Farbę należy nakładać natryskiem bezpowietrznym. 
Temperatura farby w trakcie nakładania powinna wynosić co najmniej 15°C. Warstwę nawierzchniową można 
nakładać po upływie czasu podanego przez producenta systemu ( w temp. 20°C wynosi on zwykle 8 godz.). 
Po przetransportowaniu konstrukcji, rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte międzywarstwą 
powinny zostać umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez producenta farb, okres 
między nałożeniem międzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, międzywarstwę należy poddać obróbce zaleconej 
przez producenta systemu malowania.  
Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inżynier powinien odebrać wcześniej ułożone warstwy i zlecić 
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i złącza należy uzupełnić tym samym, jak w 
wytwórni, systemem powłokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami 
producenta.  
Jeśli międzywarstwa nie wymaga naprawy, powierzchnię należy przygotować do nakładania warstwy 
nawierzchniowej w sposób następujący: 
– całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia i zanieczyszczenia jonowe 

(najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a następnie spłukać czystą wodą), 
– przygotować powierzchnię do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie 

powierzchni, itd.).  
Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i 
kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schnięcia farby w temp. 20°C wynosi około 3 – 8 
godz., czas pełnego utwardzenia powłoki 7 dni. 
Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. Umożliwi to 
wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez producenta okresie 
utwardzania, musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią. 

228.5 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące.  

229. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

229.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

229.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne elementów balustrady (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów balustrady 
należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych 
elementów oraz kompletności balustrady). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.  

229.3 Kontrola materiałów 

229.3.1 Kontrola konstrukcji stalowej balustrady 

Materiały należy sprawdzać na podstawie atestów producenta, potwierdzających ich zgodność z wymaganiami SST. 

229.3.2 Kontrola materiałów malarskich 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału, Wykonawca przedstawi przy każdej dostawie deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały, na podstawie 
powyższych dokumentów, powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2 niniejszej SST. Materiały nie spełniające 
wymogów należy wyeliminować. Przed wbudowaniem materiału Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi karty 
techniczne poszczególnych materiałów. Przed rozpoczęciem malowania należy doświadczalnie ustalić parametry 
malowania. Wykonawca powinien przeprowadzić próbne malowanie powierzchni za pomocą wybranego systemu 
farb i przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego 
każdego pojemnika. 

229.4 Kontrola montażu balustrady 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie podaje inaczej, dopuszczalne odchyłki montażu balustrad wynoszą: 

– odchylenie słupka od pionu  0,5% , 

– odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni  0,5 cm, 
– odchyłka od prostoliniowości wykonanej balustrady 0,5%. 
Należy skontrolować styk słupka z powierzchnią betonu podłoża - powinien być szczelny, a zaprawa niskoskurczowa 
tak uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   

229.5 Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego balustrady 

229.5.1 Kontrola ocynkowania ogniowego 

Wykonanie ocynkowania ogniowego należy sprawdzić zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.  

229.5.2 Kontrola malowania 

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania obejmuje: 
a) wizualną ocenę stanu powierzchni obejmującą sprawdzenie suchości, braku zapyleń i zanieczyszczeń olejami i 

smarami, 
b) kontrolę odtłuszczenia przez zbadanie powierzchni zgodnie z ISO/DIS 8502-7, która powinna wykazywać brak 

zatłuszczenia, 
c) badanie skuteczności odpylenia przez sprawdzenie stopnia  zapylenia, który po zbadaniu   zgodnie z PN-EN ISO 

8502-3:2000 powinien być nie wyższy niż 3,  
d) kontrolę zanieczyszczeń jonowych (w przypadkach wątpliwych) przez zbadanie poziomu   zanieczyszczeń 

jonowych, zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002, który powinien wynosić poniżej 15 mS/m. 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 
zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. 
Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na bieżąco 
kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN 
ISO 2808:2000 metoda 7B. Należy kontrolować tzw. „wyrabianie”, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po 
wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach,  szczelinach, spoinach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w 
innym kolorze niż kolor danej powłoki.  
Przy sprawdzeniu jakości wykonanej powłoki: 
a) Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami, 

Dokumentacją Projektową i SST: po zagruntowaniu, po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu 
oraz po wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 

b) jakość powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłoki (ocenę niedomalowań, 
zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi 
pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru 
z projektowanym), grubość powłoki i przyczepność powłoki oraz twardość powłoki. 

Ocenę poszczególnych czynników jakości powłoki wykonuje się następująco: 
a) Wygląd zewnętrzny powłoki 
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Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z 
odległości  0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 
10 cm, dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m. Należy przyjąć 5 miejsc obserwacji. Powłoki pośrednie nie 
powinny wykazywać wad niedopuszczalnych, tzn.: 
– grubych zacieków w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 
– grubych zacieków kończących się kroplami farby, 
– skórki pomarańczowej i kraterów wynikających z podnoszenia się pokrycia, 
– kraterów przebijających powłokę do podłoża, 
– dużych spęcherzeń, 
– zmarszczeń, spękań wgłębnych, 
– spękań deseniowych. 
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni. 
Dla powłoki nawierzchniowej wymagana jest klasa II wyglądu powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz 
klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 3). 

Tablica 3.  Klasy jakości powłok malarskich 

Wady powłoki Klasa II Klasa III 

Zmiana koloru          i 
odcienia 

Kolor zgodny z kartą kolorów; 
nieznaczna zmiana odcienia na 
zaciekach 

Kolor zgodny z kartą kolorów; nieznaczne 
różnice w odcieniu 

Zanieczyszczenia 
mechaniczne 

Pojedyncze zanieczyszczenia 
wmalowane w powłokę lub osa-
dzone w warstwie nawierz-
chniowej 

Zanieczyszczenia w formie pojedynczych 
zgrupowań, których pow. nie przekracza 1 
cm

2
 

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniające 
się jedynie zmianą odcienia 
powłoki 

Małe, płaskie niekończące się kroplami 
farby 

Ukłucia igłą, kratery Pojedyncze ukłucia igłą Dość liczne ukłucia igłą, pojedyncze kratery   

Zmarszczenia, 
spęcherzenia, skórka 
pomarańczowa, spękania 
powierzchniowe 

Bardzo nieznaczne drobne 
zmarszczenia, niedopuszczalne 
spękania, skórka pomarańczowa i 
spęcherzenia 

Drobne zmarszczenia, nie-znaczna skórka 
pomarań-czowa, niedopuszczalne spę-
kania i spęcherzenia 

 
b) Grubość powłoki 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2000. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości 
zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a 
najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może 

być większa od dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niż 600 m. Liczbę punktów pomiarowych 
należy określić zgodnie z  PN-EN ISO 2808:2000. 

c) Przyczepność powłoki 
Przyczepność powłok badana metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISO 4624:2004 powinna wynosić nie mniej 
niż 5 MPa. Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod, należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską 
tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. 
Należy przyjąć 5 punktów pomiarowych. 

d)  Twardość powłoki 
Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H. 

230. OBMIAR ROBÓT 

230.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne". 

230.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest m [metr] balustrady stalowej o określonych parametrach zabezpieczonej antykorozyjnie 
spełniającej wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

231. ODBIÓR ROBÓT 

231.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt.8.  
Odbiór robót jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane zgodnie z 

wymaganiami SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W 

tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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231.2 Odbiór robót ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót ulegających zakryciu podlegają: 

– zamontowanie kotew, 

– wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez ocynkowania ogniowe oraz warstw malarskich: gruntowej i międzywarstwy. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz 
niniejszej SST.  

232. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

232.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

232.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa uwzględnia: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji;  

 rysunki warsztatowe balustrady z podziałem na elementy montażowe i projektem zabezpieczenia 
antykorozyjnego, 

 wytworzenie  balustrad wraz z elementami mocującymi; 

 zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe; 

 nawiercenie otworów; 

 wklejenie kotew; 

 montaż balustrad zgodny z geometrią obiektu; 

 uzupełnienie powłok antykorozyjnych; 

 zabezpieczenie antykorozyjne powłokami malarskimi; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 

 oczyszczenie terenu robót. 

233. PRZEPISY ZWIĄZANE 

233.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 

233.2 Normy 

  2. PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania 

  3. PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

  4. PN-S-10052:1982 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie 
  5. PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
  6. ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i   podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 7: Możliwe 
do stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejów i 
smarów 

  7. PN-EN ISO 8502-
3:2000 

  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania 
(metoda z taśmą samoprzylepną) 

  8. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
  9. PN-B-06712:1986   Kruszywa mineralne do betonu 
10. ISO 527-2:1993 Plastics – Determination of tensile properties – Part 2: Test conditions for 

moulding and extrusion plastics (Tworzywa sztuczne. Określenie własności 
wytrzymałościowych przy rozciąganiu. Część 2: Warunki przeprowadzania 
badań prasowanych i wyciskanych tworzyw sztucznych) 

11. DIN 53505 Prüfung von Kautschuk und Elastomerem – Härteprüfung nach Shore A und 
Shore D (Badania gumy i elastomerów. Badanie twardości metodą Shore A I D) 

12. PN-EN ISO 8502-
9:2002 

Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: 
Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w 
wodzie 

13. PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
14. PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
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15. PN-ISO 15184:2001 Faby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową 

 
16. PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
17. PN-EN 13880-2:2004 

(U) 
Zalewy szczelin na gorąco. Część 2: Metoda badania dla określenia penetracji 
stożka w temperaturze 25°C 

18. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury mięknienia. Metoda 
pierścień i kula 

233.3 Inne dokumenty 

19. PB/TN-2/3, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie 
20. PB/TN-2/4, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydłużenie 
21. PB/TN-2/5, 2005 Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania 
22. Katalog detali mostowych, GDDKiA, Warszawa, 2002/2004 
23. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 
24. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 
25. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 
 

M-20.01.02  WARSTWA FILTRACYJNA I DRENAŻ  

ZA ŚCIANAMI KONSTRUKCJI 

 
 
 

234. WSTĘP 

234.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem warstwy filtracyjnej wraz z zabezpieczeniem za ścianami konstrukcji  w 
związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

234.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

234.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
pionowej warstwy filtracyjnej za przyczółkiem obiektu inżynierskiego składającej się z geokompozytu drenażowego i 
z warstwy filtracyjnej z gruntów niespoistych.   

234.4 Określenia podstawowe 

234.4.1 Warstwa filtracyjna za przyczółkiem – pionowa warstwa z tworzywa sztucznego i 
ew. gruntu przepuszczalnego, służąca do odwodnienia (drenażu) powierzchniowego 
ściany przyczółka i tworząca izolację wodoszczelną tej ściany. 

234.4.2 Zabezpieczenie odwodnienia przyczółka – sposób ujęcia i odprowadzenia, poza 
obszar nasypu, wody zbierającej się w dolnej części warstwy filtracyjnej. 

234.4.3 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d




SI  

gdzie: 
rd  - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr 

sześcienny, 
rds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481, w gramach na 

centymetr sześcienny. 
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234.4.4 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg  wzoru: 

10

60

d

d
=U  

gdzie: 
d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gruntu [mm], 
d10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gruntu [mm]. 

234.4.5 Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego 
terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z de finicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

234.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

235. MATERIAŁY 

235.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub SST. Dla wszystkich 
zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę lub  aktualną aprobatę techniczną wydaną przez 
IBDiM. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez zastosowane 
materiały wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 
Jeżeli SST i Dokumentacja Projektowa nie podają inaczej, można stosować materiały spełniające wymagania 
podane poniżej. 

235.2 Geokompozyt drenażowy 

Zastosowany geompozyt drenażowy powinien być odporny na czynniki środowiskowe spowodowane zastosowaniem 
materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych dopuszczonych w budownictwie mostowym i drogowym.   
Celem zastosowania geokompozytu drenażowego jest stworzenie trwałej izolacji wodoszczelnej przyczółka oraz 
drenażu powierzchniowego ściany przyczółka. Geokompozyt powinien również umożliwiać wentylację ścian w 
kontakcie z gruntem, zapewniając ciągły przepływ powietrza i obniżanie wilgotności w każdych warunkach.  
W celu uzyskania właściwości  drenażowych,  izolacyjnych i wentylacyjnych  na ścianach przyczółka można 
stosować geokompozyt drenażowy wykonany z folii wytłaczanej z polietylenu o wysokiej gęstości (geomembrany), 
połączonej z geotkaniną polipropylenową, pełniącą funkcję filtracyjną. 
Zastosowany system drenażowy powinien zapewniać pełną szczelność, np. przez ukształtowanie w pasmach 
geomembrany zamków ze ścieżkami z samoprzylepnego bitumu. 
Należy zastosować system drenażowy dostosowany do nacisku gruntu (zagłębienia przyczółka) występującego w 
konkretnych warunkach. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa ani SST nie przewidują inaczej, dla gruntów wywierających nacisk na 
geomembranę nie przekraczający 50 kPa można zastosować system drenażowy o parametrach podanych w 
tablicach 1 i 2.    

Tablica 1. Właściwości fizyko-mechaniczne geokompozytu drenażowego 

Lp. Właściwości Jednostka Wartość Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na rozciąganie: 
- wzdłuż pasma 
- w poprzek pasma 

 
kN/m

2
 

kN/m
2
 

 
20 
17 

PN ISO 10319:1996  

2 Wydłużenie względne przy obciążeniu 
maksymalnym 
- wzdłuż pasma 
- w poprzek pasma 

 
 

% 
% 

 
 

12 
9 

 
PN ISO 10319:1996  

3 Zdolność przepływu wody q w płaszczyźnie 
geokompozytu przy gradiencie hydraulicznym 
0,1  i nacisku 

1)
: 

- 20 kPa 
-100 kPa 

 
 
 

m
2
/s 

m
2
/s 

 
 
 

4,5 x 10
-4 

1,5 x 10
-4 

 
 

PN-EN ISO 
12958:2002  

4 Zdolność przepływu wody q w płaszczyźnie 
geokompozytu przy gradiencie hydraulicznym 
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1 
i nacisku 

1)
: 

-  20 kPa 
-100 kPa 

 
 

m
2
/s 

m
2
/s 

 
 

17 x 10
-4 

7 x 10
-4 

PN-EN ISO 
12958:2002  

1) podano wymaganie dotyczące wodoprzepuszczalności krótkotrwałej 

Tablica 2. Dodatkowe właściwości fizyko-mechaniczne geotkaniny będącej składnikiem geokompozytu drenażowego 

Lp. Właściwości Jednostki Wartość Metoda badań wg 

1 Siła przebicia (metoda CBR) kN 1,45 
PN-EN ISO 
12236:1998 

2 
Średnica otworu przy dynamicznym 
przebiciu (metoda spadającego stożka) mm 17 

PN EN 918:1999  

3 
Prędkość przepływu wody prostopad-łego do 
powierzchni geotkaniny m/s 1,6x10

-2 PN-EN 11058:2000 

4 Charakterystyczny wymiar porów O90 m 200 
PN-EN ISO 
12956:2002 

 
W skład systemu powinny wchodzić elementy mocujące - np. listwa do mocowania geomembrany wzdłuż górnego 
brzegu oraz gwoździe lub kołki stalowe. 

235.3 Warstwa filtracyjna z gruntu przepuszczalnego 

Warstwa filtracyjna może być wykonana  z gruntów niespoistych, tj. żwiru, mieszanki, piasku grubo- i 
średnioziarnistego. Materiał zastosowanej warstwy filtracyjnej powinien spełniać następujące warunki: 
a) mrozoodporność po 25 cyklach zamrażania i odmrażania: strata masy Mz≤ 10%, 
b) współczynnik filtracji gruntu poddanego 25 cyklom zamrażania i odmrażania, zagęszczonego do wskaźnika 

zagęszczenia Is≥1,0:  k10≥6x10
-5

 m/s, 
c) uziarnienie warstwy filtracyjnej powinno spełniać  wymagania: 

204
15

15


zs

wf

d

d
,              25

50

50


zs

wf

d

d
 

gdzie: 
d15, d50 – średnice cząstek, dla których odpowiednio 15 i 50% próbki przechodzi przez sito o wymiarach oczek 
odpowiadających danej średnicy (zs – zasypka za warstwą filtracyjną, wf – warstwa filtracyjna), 

d) wskaźnik zagęszczenia warstwy filtracyjnej: Is≥1,0, 
e) wskaźnik różnoziarnistości: U ≥5, 
f) zawartość związków siarki w przeliczeniu na S03 nie powinna być większa niż 0,2% masy. 
Grubość warstwy filtracyjnej powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Grubość ta powinna być zwiększona do 1 m, a 
warstwa filtracyjna powinna być wykonana ze żwiru, w przypadku blisko zalegających warstw wodonośnych za 
klinem odłamu i trudności z wykonaniem ukośnej warstwy wodonośnej.    

235.4 Beton 

Beton na koryto betonowe pod dren wykonać z betonu B15 (C12/15) spełniający wymagania OST M-13.02.02. 

235.5 Grys na obsypkę 

Grys bazaltowy lub granitowy o uziarnieniu od 8 do 16 mm. 

235.6 Geowłóknina 

Geowłóknina separacyjna o masie ≥ 200g/m
2
. 

235.7 Rury odprowadzajęce oraz rurki drenarskie z tworzywa sztucznego (PCV) 

Do wykonania drenu stosować rury drenarskie w otulinie. 
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-89221, tj. być rurkami spiralnie 
karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatków metodą wytłaczania. 
Rurki drenarskie powinny mieć powierzchnię bez pęcherzy, powinny być obcięte prostopadle do osi, w sposób 
umożliwiający dokładne ich łączenie. 
Szczeliny wlotowe (szparki podłużne) powinny znajdować się między karbami rurki, powinny być wolne od grudek i 
resztek materiału i powinny być tak wykonane, aby przepływająca przez nie woda nie napotykała oporów. Szczeliny 
powinny być równomiernie rozmieszczone na długości i obwodzie rurki. 
Rurki drenarskie należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach. Zwoje rurek 

drenarskich należy układać płasko w stosy do wysokości 4 zwojów w temp. 25C, a powyżej 25C do wysokości 2 
zwojów. Rurki drenarskie zwykłe (typu Z, barwy naturalnego PCW) należy chronić przed działaniem sił 
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mechanicznych w temperaturze poniżej 0C, natomiast rurki o zwiększonej odporności na obniżoną temperaturę 

(typu O, barwy czarnej) należy chronić w temperaturze poniżej -10C. 
Złączki, służące do połączenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skręcenie) powinny być wykonane 
z polietylenu wysokociśnieniowego. Wymagania dla złączki o średnicy zewnętrznej nominalnej 50 mm powinny 
odpowiadać BN-84/6366-10. 
Złączki należy przechowywać w workach, pudłach kartonowych i innych pojemnikach. Przy składowaniu na 
odkrytych placach należy chronić przed oddziaływaniem promieni słonecznych. W magazynach zamkniętych 

temperatura otoczenia nie może przekraczać 40C, a odległość składowania powinna być większa niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych. W przypadku składowania w workach zaleca się układać je w warstwach nie 
przekraczających wysokości 5 worków. 

235.8 Woda 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

236. SPRZĘT 

236.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

236.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do oczyszczenia podłoża można stosować sprężarkę śrubową z filtrem olejowym lub odkurzacz przemysłowy. 
Przewiduje się ręczne układanie geokompozytu. Do mocowania geokompozytu konieczny jest odpowiedni nóż do 
przycinania arkuszy oraz młotek do przybijania kołków, chyba że producent zaleca inny sposób mocowania 
materiału. 
Zagęszczanie zasypki za przyczółkami/ścianami konstrukcji można wykonać lekkim sprzętem, jak ubijaki, płyty 
wibracyjne. 

Roboty przy wykonywaniu ścieku można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

237. TRANSPORT 

237.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

237.2 Transport, pakowanie i przechowywanie geokompozytu 

Rolki geokompozytu powinny być pakowane w folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i 
zabezpieczone przed rozwinięciem. Opakowania nie należy zdejmować, aż do momentu wbudowania 
geomembrany.  Osłony ścieżki bitumicznej nie należy zdejmować do momentu łączenia kolejnych pasm 
geomembrany. 
 
Na każdym opakowaniu geokompozytu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
- oznaczenie wyrobu, 
- nazwę i adres producenta, 
- datę produkcji, 
- numer rolki, 
- wymiary w rolce (szerokość i długość), 
- masę rolki, 
- masę powierzchniową, 
- informacje, ze wyrób uzyskał aprobatę techniczną IBDiM. 
 
Oznaczenie powinno zawierać: 
- rodzaj wyrobu, 
- rodzaj surowca, 
- nazwę handlową, 
- symbol odmiany, 
- numer aprobaty technicznej. 
 
W czasie transportu i przechowywania należy chronić geokompozyty przed działaniem promieni słonecznych.  
Geokompozyty należy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, krytymi 
środkami transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem i zniszczeniem. Na rolkach nie należy układać żadnych 
obciążeń.  

237.3  Transport kruszywa 

Kruszywo może być przewożone dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi frakcjami. 
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237.4 Transport rur 

Rury przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz uszkodzenia podczas transportu. 

238. WYKONANIE ROBÓT 

238.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Warstwa filtracyjna za przyczółkiem powinna być wykonana zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz 
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

238.2 Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
15. roboty przygotowawcze, 
16. ułożenie geokompozytu na ścianach przyczółków/konstrukcji prefabrykowanej, 
17. przygotowanie ławy pod drenaż, 
18. ułożenia drenażu, 
19. wyprowadzenie drenażu na skarpę, 
20. ułożenie warstwy filtracyjnej, 
21. roboty wykończeniowe. 

238.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

238.4 Układanie geokompozytu  

Geokompozyt należy układać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed ułożeniem geokompozytu należy wykonać 
i odebrać izolację cienką na ścianach przyczółka wg  odrębnej SST. 
Przed przystąpieniem do układania geokompozytu należy odkurzyć powierzchnię betonu.  
Jeżeli producent nie przewiduje innego sposobu układania geomembrany,  można stosować następujące zasady 
aplikacji: 
– arkusze należy kłaść wytłoczeniami i geotkaniną w stronę gruntu,  
– po zmierzeniu wysokości ściany przeznaczonej do zabezpieczenia należy uciąć arkusz geokompozytu 

odpowiedniej długości, 
– poczynając od góry  należy przyłożyć geokompozyt do krawędzi ściany lub w odległości 1 metra od narożnika, w 

celu późniejszego pokrycia go całym arkuszem,  
– należy sprawdzić poziomnicą, czy arkusze zwisają prosto i przybić arkusz do ściany wzdłuż górnego brzegu co 

około 30 cm, 
– drugi arkusz należy połączyć z pierwszym za pomocą zakładu o szerokości zalecanej przez producenta. Należy 

sprawdzić, czy wytłoczenia umieszczone są jedne w drugich. Jeżeli tak przewiduje producent, miejsca połączeń 
należy uszczelnić taśmą uszczelniająca należącą do systemu,   

– jeżeli wzdłuż fundamentu przyczółka układana jest rura drenażowa, to należy owinąć ją geotkaniną. W tym celu 
odmierzając arkusz geokompozytu do przycięcia należy uwzględnić 40 cm nakładkę, która musi być nawinięta na 
rurę. Następnie geotkaninę należy odseparować od geomembrany na wysokości około 1 m, rurę drenażową 
należy umieścić na geomembranie po uprzednim położeniu pod rurę warstwy materiału drenażowego (grysu od 8 
do 16 mm). Odłączony fragment geotkaniny należy nawinąć wokół rury. W celu usztywnienia całości przed 
zasypaniem wykopu rurę należy pokryć warstwą materiału  drenującego.    

238.5  Układanie warstwy filtracyjnej z gruntu 

Warstwę filtracyjną należy układać za ścianami czołowymi przyczółka oraz za ścianami bocznymi przyczółka. 
Warstwę filtracyjną należy wykonywać równocześnie z zasypką tylnej ściany przyczółka. Grunt należy zagęszczać 
niezwłocznie po wbudowaniu. Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana przy użyciu lekkiego 
sprzętu. Należy zwracać szczególną uwagę, aby nie uszkodzić przy tym ułożonego geokompozytu.  Kolejną warstwę 
gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić maksymalnie 0,2 m. W okolicach urządzeń odwadniających oraz insta lacji 
grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien wynosić co najmniej 1,0 wg Proctora. Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania 
powinna być dostosowana do metody zagęszczania, rodzaju gruntu i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym 
kryterium jest możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia gruntu. Wilgotność gruntu powinna być zbliżona do 

optymalnej (z tolerancją  2%). Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od 
wilgotności optymalnej o wartość większą od odchyleń podanych w pkcie 6, to grunt należy przesuszyć w sposób 
naturalny. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.  
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Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 

 rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 

 warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 

 prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

238.6 Wykonanie drenażu z rur 

Woda zgromadzona w zasypce będzie odprowadzana rurami drenarskimi PCV w otulinie. Dren układany na 
podbudowie betonowej z betonu B15 (C12/15) na zakończeniu płyt przejściowych, z zachowaniem spadku 
podłużnego drenu min. 3%. Wyloty drenu zza przyczółków wyprowadzić na skarpę. 
Lokalizacja, wymiary i spadki drenów zgodnie z rysunkami w Dokumentacji Projektowej. 

238.7 Zasypanie rurociągu 

Zasypanie rurociągu drenarskiego należy wykonać materiałem filtracyjnym zabezpieczonym geowłókniną. Następnie 
gruntem zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zasypanie powinno być wykonane w sposób niepowodujący 
uszkodzenia ułożonego rurociągu. Po ułożeniu rurek należy wykonać obsypkę grub. 20 cm nad wierzchem rurki 
zagęszczoną ubijakiem po obu stronach przewodu, zawinąć geowłókninę na zakład min. 20cm na wykonanej 
obsypce, a następnie wykop zasypać gruntem i zagęścić. 

238.8 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do   warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 

238.9 Dopuszczalne tolerancje 

 odchylenia odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać ± 5 cm; 

 odchylenie spadku ułożonego drenażu od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać: 

 przy zmniejszeniu spadku - 5% projektowanego spadku 

 przy zwiększeniu spadku + 10% projektowanego spadku; 

 odchylenie grubości warstw zasypek filtracyjnych 5 cm a jednocześnie ± 25% zaprojektowanej grubości 
warstwy; 

 odchylenia odległości osi ułożonej rury pełnej od osi przewodu ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekraczać ± 5 cm; 

 odchylenie spadku ułożonej rury pełnej od przewidywanego w Dokumentacji Projektowej nie powinno 
przekraczać: 

 przy zmniejszeniu spadku - 5% projektowanego spadku 

 przy zwiększeniu spadku + 10% projektowanego spadku. 

239. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

239.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

239.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
h) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

i) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 
j) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 

lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

239.3 Badania w trakcie robót 

Badania w trakcie robót obejmują: 
– kontrolę materiałów, 
– kontrolę ułożenia geokompozytu, 
– kontrolę wykonania warstwy filtracyjnej, 
– kontrolę wykonania drenażu z rur. 

239.3.1 Kontrola materiałów 

6.3.1.1. Kontrola geokompozytu 
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Kontrola geokompozytu następuje na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta na zgodność z 
wymaganiami SST oraz Dokumentacji Projektowej. Ponadto na budowie należy sprawdzić wygląd zewnętrzny 
geokompozytu: 
– pasma geomembran powinny mieć równomierną strukturę układu wytłoczeń. Geotkanina powinna mieć 

równomierny układ tasiemek osnowy i wątku. Geomembrana i geotkanina powinny  być bez przebić, dziur, 
rozdarć, zmarszczeń, sfałdowań i innych uszkodzeń, 

– odchyłka szerokości pasma geomembrany nie powinna przekraczać  2% wymiaru nominalnego zamówionego 
lub podanego przez producenta. Szerokość pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością do 
1 cm, wykonany co 10 mb rozwiniętej rolki geomembrany.    

6.3.1.2. Kontrola materiału zasypowego 

Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonania warstwy filtracyjnej. Badania przydatności 
gruntów powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż 3 razy na obiekt. Grunt powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej SST: 
– skład granulometryczny i wskaźnik różnoziarnistości należy sprawdzać wg PN-88/B-04481, 
– wskaźnik różnoziarnistości gruntów do wykonania warstwy filtracyjnej powinien być większy od 5, 
– zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez utlenienie za pomocą 

dwuchromianu potasu: zawartość części organicznych w gruncie nie powinna przekraczać 2%, 

– współczynnik filtracji dla gruntów do wykonania warstwy filtracyjnej powinien wynosić k10  6 x 10
-5

 m/s, badany 
wg PN-55/B-04492, 

– zawartość związków siarki, wg PN-EN 1744-1 nie powinna przekraczać 0,2%. 

239.3.2 Kontrola ułożenia geokompozytu 

Sprawdzeniu podlega dokładność obłożenia całej powierzchni, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsce styku 
pasm geomembrany, tj. na szerokość zakładów w tych miejscach. Szerokość zakładu nie powinna się różnić od 
zalecanego przez producenta o więcej niż 1 cm. 

239.3.3 Kontrola rur drenarskich 

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, określonych w pkcie 2. wybierając w 
sposób losowy 6% zwojów, wg wskazań Inżyniera, z którym należy pobrać odcinki próbek do badań. Sprawdzenie 
wykonania szczelin wlotowych należy przeprowadzić od wewnątrz, po rozcięciu odcinka rurki o długości 1 m.  
Złączki rurek z tworzywa sztucznego należy badać w zakresie cech zewnętrznych (gładkość powierzchni, brak 
pęcherzy), a w przypadkach wątpliwych i spornych - na zerwanie obciążnikiem o masie 26 kg z wysokości 0,5 m. 

240. OBMIAR ROBÓT 

240.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

240.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest: 

 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni warstwy geokompozytu przylegającej do ścian przyczółka/konstrukcji z 

prefabrykatów, 

 m [metr]  długości drenażu wykonanego z rury drenarskiej w otulinie filtracyjnej wraz z zasypką, 
spełniających wymagania Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

241. ODBIÓR ROBÓT 

241.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

241.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– ułożenie geokompozytu, 
– ułożenie systemu drenarskiego, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 

242. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

242.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.   
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242.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa m
2
  uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp. ;  

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wbudowanie materiałów filtracyjnych i uszczelniających przylegających do powierzchni 
przyczółka/konstrukcji prefabrykowanej, 

 wykonanie zasypki filtracyjnej, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 

 uporządkowanie terenu robót. 
 
Cena jednostkowa m  uwzględnia:  

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp. ;  

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 

 wykonanie drenażu z rur w otulinie i obsypce, 

 wyprowadzenie drenażu na skarpę, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 

 uporządkowanie terenu robót. 

243. PRZEPISY ZWIĄZANE 

243.1 Normy 

PN ISO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
PN-EN ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie zdolności przepływu wody w 

płaszczyźnie wyrobu 
PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne (metoda 

CBR) 
PN EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymałości na dynamiczne 

przebicie (metoda spadającego stożka) 
PN-EN 11058:2000 Geoteksylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wodoprzepuszczalności w 

kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
PN-60/B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-EN ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wielkości porów 
PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie 
PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport (zmiana Az1) 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (zmiana A1) 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-C-89221: 2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego 

polichlorku winylu (PCV-U) (zmiana Az1) 
BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego 
PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 

wodoprzepuszczalności 
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 

243.2 Inne dokumenty 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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M-20.01.04  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych z rozbiórką poszczególnych elementów obiektów inżynierskich w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką elementów 
obiektu takich jak: elementy wyposażenia obiektu, izolacje, elementy konstrukcyjne: stalowe, betonowe, kamienne, 
nawierzchnie, dylatacje, elementy odwodnienia, łożyska itp. 
 
Przed przystąpieniem do rozbiórek należy wykonać inwentaryzację urządzeń przebiegających przez obiekt i 
zlokalizowanych w pobliżu miejsc rozbiórek. 
Usunięcie kolizji z urządzeniami obcymi jest przedmiotem odrębnych opracowań branżowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M- 
00.00.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób przeprowadzenia robót rozbiórkowych, za ich zakres zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz z zaleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY  

Rozbiórce podlegają elementy obiektu określone w Dokumentacji Projektowej  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00. 
Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Wykonawca, na żądanie 
Inżyniera, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego przydatności. Sprawdzenie 
powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera.  
Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie organizacji robót i 
zaakceptowany przez Inżyniera.  
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4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00. 
Transport gruzu i innych elementów pochodzących z rozbiórki powinien odbywać się zgodnie z zasadami 
obowiązującymi w resorcie transportu oraz zgodnie z wymaganiami producenta środków transportowych.  
Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wykorzystania należy odwieźć na Bazę Materiałową wskazaną 
przez Inżyniera w uzgodnieniu z Inwestorem.  
Materiały z rozbiórki, które nie są przewidziane do ponownego wykorzystania podlegają odwozowi do miejsca 
składowania. Wybór miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy. Miejsce składowania musi 
zaakceptować Inżynier. 
Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie przystosowanie placu składowego pod zdemontowane elementy 
stalowe rozebranego mostu. Wymaga się, aby plac składowy, w miejscu planowanego złożenia konstrukcji, był 
utwardzony.  
Elementy konstrukcyjne nie mogą bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą i dlatego należy je układać na 
podkładkach drewnianych (np. na podkładach kolejowych) zamocowanych w podłożu.  
W celu odpowiedniego rozpoznania miejsca złożenia konstrukcji, pozwalającego na określenie zakresu robót 
przygotowawczych, zaleca się, po uprzednim umówieniu z Kierownikiem Bazy, przeprowadzenia wizji lokalnej na 
placu składowym Bazy Materiałowej.  
 
Sposób układania elementów konstrukcji powinien zapewnić:  
 - ich stateczność i nieodkształcalność, 
 - dobre przewietrzanie elementów konstrukcyjnych, 
 - zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, 
 zanieczyszczeń itp.  
Elementy stalowe powinny być tak ułożone, aby był zapewniony do nich swobodny dostęp.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M.00.00.00. 
Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze zadaszeń, 
podestów roboczych dostosowane do lokalnych potrzeb. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we 
własnym zakresie projektu technologii i organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odpady zgodnie z postanowieniami odpowiednich, aktualnych Us taw 
traktujących o ich utylizacji i składowaniu.  
Prace rozbiórkowe elementów żelbetowych powinny być prowadzone pod stałym nadzorem zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Wykonawca powinien pamiętać aby cechować miejsca i głębokości rozkuć.  
Konstrukcje z żelbetu należy rozbierać metodami mechanicznymi - młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi.  
Należy pamiętać, że nie wolno wycinać żadnych prętów zbrojeniowych, odkrytych w wyniku usunięcia betonu.  
Elementy stalowe należy złożyć w jednym miejscu, a następnie odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
Wszelkie materiały rozbiórkowe należy w sposób uporządkowany składać w regularnych pryzmach na dojazdach do 
obiektu w miejscach do tego przygotowanych i zabezpieczonych, i w miarę możliwości regularnie wywozić w miejsca 
wskazane przez Inżyniera.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed zanieczyszczeniem w 
wyniku prowadzenia robót. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na przyległy teren.  
Zakres rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcji został sprecyzowany w Dokumentacji Projektowej i taki też 
powinien pozostać, chyba że, w trakcie robót Inżynier zadecyduje inaczej.  
Roboty rozbiórkowe wykonywać w sposób uporządkowany i zorganizowany.  
Przy ewentualnym zniszczeniu elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca musi naprawić zniszczenia na 
własny koszt.  
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ustrojów niosących należy stosować rusztowania zabezpieczające przed 
spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne położone pod rozbieranym obiektem i podesty robocze.  
Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych w pobliżu innych obiektów należy przestrzegać następujących zasad:  
- prace rozbiórkowe powinny być prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi młotami pneumatycznymi lub 
elektrycznymi, cięcie piłami diamentowymi względnie, gdy zezwalają na to warunki lokalne, sposobem 
hydrodynamicznym, bez stosowania robót strzałowych,  
- elementy stalowe zdjąć w całości lub podzielić na segmenty. 

5.2. Wymagania uzupełniające  

Urządzenia obce zabezpieczyć tymczasowo wg technologii Wykonawcy. 
Poręcze oraz przeciągi balustrad stalowych po usunięciu (rozkręceniu) nakrętek kotew mocujących podstawy 
słupków lub wykuciu zakotwień słupków (w przypadku zabetonowania kotew) należy ciąć szlifierką na odcinki 
długości uzgodnionej z Zamawiającym (dł. 4-6 m).  
Rozbiórkę elementów kamiennych oraz umocnień stożków i skarp, należy prowadzić ręcznie przy pomocy narzędzi 
brukarskich. Materiał należy posegregować zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wszystkie materiały pozyskiwane z rozbiórki i przewidziane do odzysku (czyli elementy stalowe rozbieranych 
ustrojów nośnych, krawężniki, balustrady, elementy kamienne i betonowe umocnień, kolektory odwodnieniowe) oraz 
inne nie wymienione – nadające się do ponownego wykorzystania, powinny być sukcesywnie zabierane, 
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segregowane i składane na placu budowy, w miejscu które umożliwi ich odpowiednie oczyszczenie (z pozostałości 
np. betonu) wodą pod wysokim ciśnieniem (powyżej 250 atm).  
Posegregowane, popakowane w odpowiednio dobrane gabarytowo skrzynie drewniane (dotyczy drobnych 
elementów, łączników barier mostowych i drogowych) materiały przewidziane do odzysku, należy załadować na 
środki transportowe i odwieźć w miejsce złożenia tj. na plac składowy Bazy Materiałowej w m. Namysłów. Tam 
należy je rozładować, ułożyć w regularnych pryzmach i przekazać protokolarnie Kierownikowi Bazy.  
Przekazanie Zamawiającemu materiałów przewidzianych do odzysku (elementy stalowe, destrukt) wymaga od 
Wykonawcy sporządzenia odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorowego. 
Sposób rozbiórki poszczególnych elementów powinien zostać opisany w projekcie organizacyjno-technologicznym 
rozbiórki opracowywanym przez Wykonawcę robót przed ich rozpoczęciem.  
W przypadku rezygnacji Zamawiającego z elementów przeznaczonych do wywozu na jego składowisko (Baza 
Materiałowa w m. Namysłów), do Wykonawcy robót należy załatwienie wszystkich spraw formalnych związanych ze 
sprzedażą lub utylizacją materiału rozbiórkowego. Środki pieniężne ze sprzedaży takiego materiału (złomu, 
destruktu) należą do Zamawiającego.  

5.3. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska  

Za bezpieczeństwo robót na rozbieranym obiekcie, w czasie trwania prac odpowiada Wykonawca.  
Na okres robót rozbiórkowych obiekt powinien być odpowiednio zabezpieczony, tak aby nie groziło robotnikom, ani 
osobom postronnym, żadne niebezpieczeństwo.  
Powinny być wykonane specjalne pomosty zabezpieczające i ułatwiające rozbiórkę poszczególnych elementów 
obiektu.  
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed zanieczyszczeniem w 
wyniku prowadzenia robót.  
W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby roboty te nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu na drodze.  
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:  
- zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze),  
- zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,  
- zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M.00.00.00. 
Kontrola jakości robót obejmuje zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową i ustaleniami 
Specyfikacji.  
Sprawdzeniu podlega również zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem 
technologii i organizacji robót, rusztowania, zadaszenia i podesty robocze, zgodność zakresu robót rozbiórkowych z 
Dokumentacją Projektową, prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych wystających 
z elementów nie rozbieranych (kontrola wizualna).  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST D-M.00.00.00. 
Jednostką obmiaru robót rozbiórkowych jest: 

 m
3
 [metr sześcienny] dla elementów: żelbetowych, betonowych lub kamiennych, 

 m
2
 [metr kwadratowy] dla nawierzchni, izolacji, umocnienia stożków, 

 m [metr] dla krawężników, oporników kamiennych i betonowych, 

 kg [kilogram] dla balustrad/barier/poręczy stalowych. 
Jednostka obmiaru obejmuje rozbiórkę poszczególnych elementów wraz z załadunkiem i transportem materiałów 
rozbiórkowych oraz opłatą za składowanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M.00.00.00. 
Jeżeli wszystkie prace były wykonane według punktu 5 roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST.  

8.1. Zasady ogólne odbioru robót  

Roboty objęte niniejszą SST podlegają dwóm etapom odbioru robót dokonanym przez Inżyniera:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi ostatecznemu.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, OST oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera.  
Badania wg pkt. 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na podstawie wyników badań należy sporządzić 
protokoły odbioru robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M.00.00.00. Płatność za  jednostkę obmiarową 
poszczególnych asortymentów robót według punktu 7 należy przyjmować  zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
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Cena rozebrania m
3
 obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wyznaczenie miejsc rozbiórek, 

 wykonanie elementów zabezpieczających koryto cieku i przyległy teren oraz rusztowań, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 zabezpieczenie urządzeń obcych na czas robót, 

 rozbiórkę i likwidację nieczynnych urządzeń obcych, 

 podział konstrukcji na segmenty i elementy transportowe, 

 rozebranie i ewentualne skucie (rozkruszenie) elementów żelbetowych, betonowych lub kamiennych, 

 oczyszczenie terenu, 

 załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych,  

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko wraz z kosztami składowania; 

 uporządkowanie terenu. 
 
Cena rozebrania m

2
 nawierzchni obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wyznaczenie miejsc rozbiórek, 

 wykonanie elementów zabezpieczających oraz rusztowań, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 rozebranie nawierzchni określonego rodzaju, ręcznie lub mechanicznie-frezowanie, 

 posegregowanie destruktu, 

 oczyszczenie terenu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami składowania 
lub na składowisko Zamawiającego,  

 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 

 uporządkowanie terenu. 
 
Cena rozebrania m krawężnika obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wyznaczenie elementu przeznaczonego do rozbiórki, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 rozebranie krawężników, oporników, 

 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko wraz z kosztami składowania,  

 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 

 uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
Cena rozebrania kg balustrad/barieroporęczyobejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wyznaczenie miejsc rozbiórek, 

 wykonanie elementów zabezpieczających koryto cieku i przyległy teren oraz rusztowań, 

 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 

 demontaż balustrady/bariery/poręczy, 

 podział balustrady/bariery/poręczy na segmenty, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na składowisko Zamawiającego,  

 wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i badań; 

 uporządkowanie terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochrony środowiska 
odpowiada Wykonawca.  
Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie naruszyłoby postanowienie tych przepisów.  

M-20.01.09  SCHODY SKARPOWE 

 
 
 

244. WSTĘP  

244.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prefabrykowanych schodów na skarpach nasypu w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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244.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

244.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy budowie prefabrykowanych schodów 
skarpowych z poręczą. 

244.4 Określenia podstawowe 

244.4.1 Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
SI




  

gdzie: 
 ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr 

sześcienny, 
 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988, w gramach na 

centymetr sześcienny. 

244.4.2 Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, 
komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu 
pieszego.  

244.4.3 Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch 
następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach 
użytkowych, stanowiących połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.    

244.4.4 Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy 
pokonywaniu różnych poziomów. 

244.4.5 Poręcz - pionowa przegroda o konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed 
upadkiem ze schodów, zakończona górnym pochwytem. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

244.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

245. MATERIAŁY 

245.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
Materiałami stosowanymi do wykonania prefabrykowanych schodów skarpowych według zasad niniejszej SST są: 

245.2 Materiały do wykonania schodów  

Należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Jeżeli w Dokumentacji Projektowej, ani w SST 
nie przewidziano inaczej do wykonania schodów skarpowych można stosować materiały, jak poniżej. 
 

245.2.1 Stopnie prefabrykowane 

245.2.1.1 Beton i jego składniki 

Stopnie prefabrykowane powinny być wykonane z betonu klasy B30 (C25/30) wg PN-B-06250:1988.  
Do wykonania betonu na stopnie powinny być stosowane materiały:  
a) cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny klasy co najmniej 42,5 wg PN-EN 197-1:2002, 
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b) kruszywo marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy betonu i odpowiadające wymaganiom PN-B-
06712:1986  dla kruszyw mineralnych, 

c) woda zarobowa do betonu spełniająca wymagania PN-EN 1008:2004, 
d) ewentualnie domieszki do betonu.  Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić Polską 

Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną oraz atest producenta. 
Beton w stopniach powinien spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla betonu  

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania Metody badań według 

1 Klasa betonu - B30 PN-B-06250:1988 

2 Nasiąkliwość % 5,0 PN-B-06250:1988 

3 Wodoprzepuszczalność - W6 PN-B-06250:1988 

4 Mrozoodporność - F100 PN-B-06250:1988 

5 Ścieralność na tarczy 
Boehmego 

mm 3,5 PN-EN 14157:2005 

245.2.1.2 Stal 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej do zbrojenia stopni można stosować stal klasy  A-IIIN wg 
SST M-12.01.02.  

245.2.1.3 Elementy prefabrykowane stopni 

Powierzchnie stopni powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, a struktura zwarta. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementów żelbetowych nie powinny przekraczać wartości: 
– wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, wichrowatość powierzchni i krawędzi: 3 mm, 
– szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży - liczba max. 3, długość max. 20 mm. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać 
zgodnie z  PN-B-10021:1980. 

245.2.2 Podbudowa betonowa 

Podbudowa betonowa z betonu B10 (C8/10) oraz składniki na podbudowę powinny spełniać wymagania SST M-
13.02.02. 

245.2.3 Podsypka cementowo-piaskowa 

Materiały do wykonania podsypki i wypełnienia spoin między elementami obrzeży: 

 na podsypkę należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 12620:2010 i cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadającego 
wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

 woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004, 

 do wypełniania spoin należy stosować zaprawę cementowo-piaskową 1:4, 

 materiały do wykonania zaprawy do uszczelniania spoin: cement klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1:2002, piasek 
wg PN-EN 13139:2003/Ac2004, woda wg PN-EN 1008:2004. 

245.2.4 Ława żwirowo-cementowa lub żwirowa 

Należy stosować mieszankę cementu i żwiru w stosunku 1:4 ze żwiru spełniającego wymagania PN-EN 12620:2010 i 
cementu portlandzkiego klasy 32,5 N, odpowiadającego wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 
Woda powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. 

245.2.5 Poręcz 

Poręcz powinna być wykonana z rur o średnicy podanej w Dokumentacji Projektowej ze stali S235 J2, wg PN-H-
74219:1990 lub  równoważnej wg PN-EN 10025-2:2007. 
Elementy stalowe poręczy powinny być zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z SST i Dokumentacją Projektową. W 
przypadku stosowania ocynkowania ogniowego powinno ono być wykonane zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000.  
Słupki poręczy (w przypadku wbetonowania) powinny być ocynkowane do 5 cm poniżej poziomu zakotwienia w 
betonie. Jeżeli Dokumentacja Projektowa tak zakłada, elementy poręczy powinny być dodatkowo pokryte powłokami 
malarskimi. Na powierzchnie ocynkowane ogniowo należy stosować jeden z systemów podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Systemy powłok malarskich na powierzchni ocynkowanej ogniowo 

Nr 
systemu 

Powłoka 
gruntowa 

Powłoka 
międzywarstwowa 

Powłoka 
nawierzchniowa 

Grubość całkowita 

suchych powłok (m) 
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C1 PVC PVC PVC 160 ÷ 400 

C2 AY AY AY 160 ÷ 400 

C3 EP EP PUR 
AY 
PS 

160 ÷ 320 

 
gdzie: 
EP - farby epoksydowe, 
PUR - farby poliuretanowe, 
AY - farby akrylowe alifatyczne, 
PS - farby hybrydowe polisiloksanowe. 

Przykładowy zestaw zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy: 

 metalizacja ogniowa     80 μm 

 powłoka malarska uszczelniająca     30 μm 

 powłoka międzywarstwowa epoksydowa 150 μm 

 powłoka nawierzchniowa poliuretanowa   50 μm 
Łączna całkowita grubość zabezpieczenia antykorozyjnego 310 μm. 
Kolorystykę wierzchniej warstwy z systemu ochronnego należy uzgodnić z Zamawiającym. 

245.2.6 Fundamenty poręczy 

Beton B30 (C25/30) spełniający wymagania SST M-13.01.01 oraz  B10 (C8/10) spełniający wymagania SST M-
13.02.02. 

246. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem prefabrykowanych schodów skarpowych wykonane będą ręcznie przy użyciu 
betoniarki, narzędzi brukarskich i ubijaka. 

246.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

246.2 Sprzęt do wykonania robót 

Do zagęszczenia podsypki można stosować: 

 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratory samobieżne, 

 płyty ubijające, 

 ręczny sprzęt do wykonania wykopów pod fundamenty poręczy.  
Sprzęt do wykonania robót betonowych powinien odpowiadać wymaganiom SST  M-13.01.00.  
Wykonawca powinien dysponować sprzętem do natryskowego lub ręcznego nakładania powłok malarskich. Do 
układania stopni prefabrykowanych Wykonawca powinien dysponować żurawiem o odpowiednim udźwigu. 

247. TRANSPORT 

247.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

247.2 Transport materiałów   

Elementy prefabrykowane mogą być transportowane po osiągnięciu przez beton 80% projektowej wytrzymałości, 
dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera, w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami.   
Prefabrykaty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek.  
Transport mieszanki betonowej do wykonania fundamentów poręczy  powinien odpowiadać wymaganiom SST  M-
13.01.00, pkt. 4.  
Transport elementów poręczy może odbywać się dowolnym środkiem transportu, przy zabezpieczeniu przed 
uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Transport kruszyw powinien odbywać się z zabezpieczeniem kruszyw przed 
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i zmieszaniem z innymi frakcjami.  

248. WYKONANIE ROBÓT 

248.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.  

248.2 Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
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 roboty przygotowawcze, 

 ułożenie podbudowy pod schody, 

 ułożenie stopni prefabrykowanych, 

 wykonanie fudnamentów pod poręczę, 

 wykonanie poręczy z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

 roboty wykończeniowe. 
Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

248.3 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

 ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

 określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

248.4 Wykonanie koryta pod schody  

Roboty należy rozpocząć od wykonania koryta pod ławę betonową i ławę żwirowo-cementową pod stopień 

podwalinowy.  Dno koryta należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is   1,0 wg Proctora. Wymiary koryta 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 1 cm. Równość podłoża należy sprawdzać łatą 4-
metrową – prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1 cm. 

248.5 Ułożenie ławy pod schody i wykonanie fundamentów pod poręczę 

Ławę betonową i żwirowo-cementową rozściela się na podłożu przygotowanym, jak w pkcie 5.4. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość ławy (podsypki) powinna wynosić po 
zagęszczeniu 10 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
Podsypkę żwirowo-cementowo przygotowuje się w betoniarkach, a następnie układa się na uprzednio zwilżonym 
podłożu.  
Fundament pod poręczę wykonać z betonu B30(C25/30) wg SST M-13.01.01.  
Podbeton pod fundament wykonać z betonu B10(C8/10) wg SST M-13.02.02. Beton na podbudowę betonową 
należy dowieźć. 

248.6 Ułożenie stopni prefabrykowanych   

Stopnie prefabrykowane mogą być wykonane na budowie lub w wytwórni. W każdym przypadku powinny spełniać 
wymagania pktu 2. Stopnie należy układać na zwilżonej ławie żwirowej lekko ubijając, zachowując ostrożność, aby 
nie uszkodzić ich powierzchni. 

248.7 Wykonanie poręczy  

248.7.1 Wymagania ogólne 

Słupki poręczy będą mocowane w fundamentach betonowych. Wykonanie robót betonowych powinno być zgodne z 
SST M-13.01.00. 

248.7.2 Ocynkowanie ogniowe 

Zabezpieczenie antykorozyjne, w postaci ocynkowania ogniowego elementów stalowych poręczy, powinno być 
wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 1461:2000, w wytwórni. Na placu budowy, przed przystąpieniem 
do spawania należy usunąć powłokę cynku z obszaru spawania. Po zespawaniu wszystkich elementów należy w 
miejscu spawów uzupełnić ubytki ochrony antykorozyjnej przez ręczne nałożenie kilku warstw farby cynkowej, aż do 

uzyskania o 30 m więcej niż grubość pierwotnej powłoki. Należy również uzupełnić ubytki powłoki cynkowej 
powstałe w czasie transportu i montażu, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa tak podaje, elementy poręczy należy dodatkowo pokryć farbami. Powłoki cynkowe 
zanurzeniowe nie wymagają uszczelniania, powinny być jednak stosowane specjalne systemy malarskie, które mają 
dobrą przyczepność do tego typu powierzchni (wg  tablicy 2). 

248.7.3 Przygotowanie powierzchni ocynkowanej ogniowo do nakładania farb 

Miejsca uszkodzeń powłok metalowych należy zabezpieczać farbami, które są zawiesiną zmikronizowanego cynku w 
żywicy węglowodorowej (powyżej 99,5% wagowo cynku w suchej powłoce).  
Zapewnienie trwałości powłok malarskich na powierzchniach ocynkowanych ogniowo można uzyskać: 
1) malując powierzchnie w wytwórni po usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie jej wytwarzania, należy 

nanosząc wtedy warstwę gruntu natychmiast po ocynkowaniu, grubości powłoki 50÷80 m 
2) dokładnie przygotowując powierzchnię cynku przed malowaniem i nanosząc powłoki malarskie na czystą 

uszorstnioną powierzchnię. 
Przygotowanie powierzchni cynku przed malowaniem może być wykonane przez: 
1) mycie wodą pod ciśnieniem (max. 10 MPa - ewentualnie z dodatkiem NaOH lub amoniaku do lekko alkalicznej 

wartości pH i spłukiwanie wodą), 
2) mycie rozpuszczalnikami organicznymi, 
3) delikatne omiatanie powierzchni cynku strumieniem odpowiednio wyselekcjonowanego ścierniwa, 
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4) zastosowanie cienkiej, dobranej przez producenta farb powłoki wiążącej. 
 
Jeżeli producent farb, ani SST nie przewidują inaczej, jako metodę przygotowania powierzchni zaleca się metodę 
umycia powierzchni wodą pod ciśnieniem i delikatne omiecenie ścierniwem 0,4÷0,6 mm z przewagą  drobnych 
frakcji pod kątem nie większym niż 60°C. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić przy tym powłoki cynkowej. 
Ponieważ na przygotowanej w ten sposób powierzchni tworzą się szybko tlenki cynku, należy przeprowadzać te 
prace w dobrych warunkach pogodowych (temperatura powyżej 10°C i wilgotności poniżej 70%) i możliwie szybko 
(koniecznie tego samego dnia) nanosić powłoki malarskie.  

248.7.4 Warunki nakładania farb 

Podczas schnięcia i utwardzania powłok malarskich  należy zapewnić warunki otoczenia zgodnie z kartami 
technicznymi produktu.  
Podczas wykonywania każdej kolejnej powłoki konieczne jest: 
1) przestrzeganie czasu nałożenia kolejnej powłoki zgodnie z zaleceniami producenta farb, 
2) sprawdzenie czy poprzednia powłoka w procesach międzyoperacyjnych nie uległa zabrudzeniu i ewentualne 

usunięcie zabrudzenia. 
Jeżeli przerwa w nanoszeniu powłok była dłuższa niż zalecana w karcie technicznej danej farby lub dłuższa niż 1 
miesiąc dla powłok epoksydowych (jeśli producent nie zaleca inaczej), powierzchnię przed nakładaniem kolejnej 
warstwy należy uszorstnić poprzez omiecenie drobnym ścierniwem (frakcji 0,4÷0,8 mm z przewagą frakcji drobnej; 
kąt czyszczenia nie większy niż 60°). Nie dopuszcza się uaktywniania powierzchni substancjami chemicznymi 
zagrażającymi środowisku (np. rozpuszczalnikami zawierającymi węglowodory aromatyczne).  
Jeśli Dokumentacja Projektowa, ani SST nie podają inaczej, w  wytwórni powinny zostać naniesione wszystkie 
powłoki zabezpieczenia antykorozyjnego z wyjątkiem powłoki ostatniej, której naniesienie jest przeniesione na 
budowę. Wykonawca powinien zaopatrzyć się w dostateczną ilość farby nawierzchniowej, aby z tej samej szarży 
farby można było dokonywać poprawek na budowie.   

248.7.5 Nakładanie kolejnych powłok farb 

Warstwę gruntującą należy nakładać na odpowiednio przygotowaną ocynkowaną powierzchnię - suchą, pozbawioną 
produktów korozji, soli, tłuszczu i kurzu. Zaleca się nakładać farbę natryskiem bezpowietrznym lub powietrznym.   
Spoiny i krawędzie powinny być dokładnie pokryte farbą gruntującą, a przy krawędziach, przeznaczonych do 
późniejszego spawania należy pozostawić nie pomalowane pasy szerokości 50 mm. Pasy te powinny w czasie 
transportu być chronione przy zastosowaniu:  
– spawalnego primera, który zapewni tymczasową ochronę na okres przynajmniej 12 miesięcy. Środek ten 

powinien być kompatybilny z innymi stosowanymi primerami, lub 
– primera natryskiwanego (grubość warstwy około 20 mikronów), usuwanego przed spawaniem, 
– papieru. 
Drugą warstwę (międzywarstwę) można nakładać po upływie czasu zalecanym przez producenta, w zależności od 
temperatury otoczenia, wilgotności powietrza i rodzaju farby (zwykle w temp. 20°C wynosi on 2 godz.).   
Przed ułożeniem drugiej warstwy farby należy przeprowadzić ewentualne, zalecane przez producenta farb 
przygotowanie powierzchni np. przez ponowne umycie konstrukcji i ewentualnie zszorstkowanie mechaniczne. 
Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i soli. Farbę należy nakładać natryskiem 
bezpowietrznym. Temperatura farby w trakcie nakładania powinna wynosić co najmniej 15

0
C. Warstwę 

nawierzchniową można nakładać po upływie czasu podanego przez producenta systemu ( w temp. 20
0
C wynosi on 

zwykle 8 godz.).  
Po przetransportowaniu poręczy, rozładowaniu i zmontowaniu powierzchnie stalowe pokryte międzywarstwą 
powinny zostać umyte i pokryte warstwą nawierzchniową. Jeżeli upłynął dopuszczalny, przez producenta farb, okres 
między nałożeniem międzywarstwy i warstwy nawierzchniowej, międzywarstwę należy poddać obróbce zaleconej 
przez producenta systemu malowania. 
Przed naniesieniem warstwy nawierzchniowej Inżynier powinien odebrać wcześniej ułożone warstwy i zlecić 
ewentualne, konieczne naprawy. Uszkodzenia, niedomalowania i złącza należy uzupełnić tym samym, jak w 
wytwórni, systemem powłokowym. Warunki aplikacji, jak i sezonowanie farb muszą być zgodne z wymaganiami 
producenta. Jeśli międzywarstwa nie wymaga naprawy powierzchnię należy przygotować do nakładania warstwy 
nawierzchniowej w sposób następujący: 
– całą powierzchnię należy umyć wodą, aby usunąć zabrudzenia, zatłuszczenia i zanieczyszczenia jonowe 

(najlepiej ciepłą wodą z dodatkiem biodegradowalnego detergentu, a następnie spłukać czystą wodą), 
– przygotować powierzchnię do malowania zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie farb (uszorstnienie 

powierzchni itd.).  
Warstwę nawierzchniową należy nakładać na suchą powierzchnię, pozbawioną zanieczyszczeń, wolną od tłuszczu i 
kurzu. Zaleca się stosowanie natrysku bezpowietrznego. Czas schnięcia farby w temp. 20°C wynosi około 3÷8 
godz., czas pełnego utwardzenia powłoki 7 dni. 
Na budowie malowanie należy zakończyć na godzinę (w temp. 20°C) przed zachodem słońca. Umożliwi to 
wyschnięcie powłoki przed osadzeniem się wieczornej rosy. Powłoka, w określonym przez producenta okresie 
utwardzania, musi być zabezpieczona przed nadmierną wilgocią. 

248.8 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Do robót wykończeniowych należą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkowe. 
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249. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

249.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

249.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

249.3 Kontrola wykonania schodów 

249.3.1 Kontrola materiałów 

Materiały należy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność z pktem 2 niniejszej SST. 
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu ich aprobat technicznych i atestów na zgodność z wymaganiami SST 
pkt 2. 

249.3.2 Sprawdzenie wykonania koryta i podsypki pod schody 

Po wykonaniu koryta należy sprawdzić spełnienie następujących wymagań: 

 stopień zagęszczenia podłoża gruntowego w dnie koryta  nie powinien być mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z  
pktem 1.4.1, 

 wymiary koryta nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż  1 cm, 

 stopień zagęszczenia podsypki nie powinien być mniejszy niż 1,0 określony zgodnie z pktem 1.4.1, 

 grubość podsypki należy wykonać z tolerancją 1 cm, 

 równość powierzchni podsypki kontrolowana łatą 3 metrową nie może wykazywać największego zagłębienia pod  
łatą 1 cm, 

 dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku podsypki nie może przekraczać  0,5 %. 

249.3.3 Sprawdzenie ułożenia stopni 

Sprawdzenie ułożenia stopni obejmuje: 

 konstrukcję ułożonych schodów, która nie powinna odbiegać od projektowanej linii o więcej niż 0,5%, 

 rzędne wierzchu stopni (mierzone dla 3 stopni w każdym biegu), które nie mogą różnić się od projektowanych o 
więcej niż 0,5 cm. 

249.3.4 Sprawdzenie wykonania fundamentów  poręczy 

Sprawdzenie wykonania fundamentów pod poręczę powinno odpowiadać wymaganiom  SST M-13.01.00. 

249.3.5 Sprawdzenie ochrony antykorozyjnej stalowych elementów poręczy 

249.3.5.1 Sprawdzenie ocynkowania ogniowego 

Wykonanie ocynkowania ogniowego elementów stalowych poręczy należy sprawdzić zgodnie z PN-EN ISO 
1461:2000.  

249.3.5.2 Kontrola malowania poręczy 

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania obejmuje: 
a) wizualną ocenę stanu powierzchni obejmującą sprawdzenie suchości, braku zapyleń i zanieczyszczeń olejami i 

smarami, 
b) kontrolę odtłuszczenia przez zbadanie powierzchni zgodnie z ISO/DIS 8502-7, która powinna wykazywać brak 

zatłuszczenia, 
c) badanie skuteczności odpylenia, przez sprawdzenie stopnia zapylenia, który po zbadaniu zgodnie z PN-EN ISO 

8502-3:2000 powinien być nie wyższy niż 3,  
d) kontrolę zanieczyszczeń jonowych (w przypadkach wątpliwych) przez zbadanie poziomu zanieczyszczeń 

jonowych, zgodnie z PN-EN ISO 8502-9:2002, który powinien wynosić poniżej 15 mS/m. 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem sprawności użytego sprzętu i techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i 
zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. 
Rozpoczynając nanoszenie powłok, a także przy wszystkich zmianach sprzętu i materiałów należy na bieżąco 
kontrolować grubość nakładanej warstwy mierząc jej grubość na mokro grzebieniem malarskim zgodnie z PN-EN 
ISO 2808:2000 metoda 7B. Należy kontrolować tzw. wyrabianie, czyli pogrubienie powłoki wykonywane po 



 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 
M-11.01.01 

 

 549 

wyschnięciu naniesionej powłoki na krawędziach,  szczelinach, spoinach. Do „wyrabiania” należy stosować farbę w 
innym kolorze niż kolor danej powłoki.  
Przy sprawdzeniu jakości wykonanej powłoki: 
a) Wykonawca wykaże, że poszczególne powłoki malarskie zostały wykonane zgodnie z przedmiotowymi normami, 

Dokumentacją Projektową i SST: po zagruntowaniu, po wykonaniu międzywarstwy, przed wysyłką z warsztatu 
oraz po wykonaniu warstwy nawierzchniowej, 

b) jakość powłok malarskich przeprowadza się kontrolując: wygląd zewnętrzny powłoki (ocenę niedomalowań, 
zacieków, wtrąceń, zmarszczeń, cofania się wymalowania, kraterowania igłowego, kraterowania z pękającymi 
pęcherzami, spękań, skórki pomarańczowej, suchego natrysku, podnoszenia, zgodności koloru 
z projektowanym), grubość powłok, przyczepność powłok oraz twardość powłoki. 

Ocenę poszczególnych czynników jakości powłoki wykonuje się następująco: 
a) Wygląd zewnętrzny powłoki 

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z 
odległości  0,5 ÷ 1,0 m od powierzchni. Za miejsce obserwacji przyjmuje się obszar w kształcie kwadratu o boku 
10 cm, dobrze widoczny z odległości 0,5 ÷ 1,0 m. Należy przyjąć 5 miejsc obserwacji.  Powłoki pośrednie nie 
powinny wykazywać wad niedopuszczalnych, tzn.: 

 grubych zacieków w formie firanek z występującymi na nich spęcherzeniami powłoki, 

 grubych zacieków kończących się kroplami farby, 

 skórki pomarańczowej i kraterów wynikających z podnoszenia się pokrycia, 

 kraterów przebijających powłokę do podłoża, 

 dużych spęcherzeń, 

 zmarszczeń, spękań wgłębnych, 

 spękań deseniowych. 
Wystąpienie choćby jednej z wymienionych wad dyskwalifikuje powłokę na danym fragmencie powierzchni. 
Dla powłoki nawierzchniowej wymagana jest klasa II wyglądu powłoki na minimum 70% miejsc obserwacji oraz 
klasa III na maksymalnie 30% miejsc obserwacji (wg tablicy 3). 
 
Tablica 3. Klasy jakości powłok malarskich 

Wady powłoki Klasa II Klasa III 

Zmiana koloru i 
odcienia 

Kolor zgodny z kartą kolorów; nieznaczna 
zmiana odcienia na zaciekach 

Kolor zgodny z kartą kolorów; 
nieznaczne różnice w odcieniu 

Zanieczyszczenia 
mechaniczne 

Pojedyncze zanieczyszczenia wmalowane 
w powłokę lub osadzone w warstwie 
nawierzchniowej 

Zanieczyszczenia w formie 
pojedynczych zgrupowań, których 
powierzchnia nie przekracza 1 cm

2
 

Zacieki Nieznaczne zacieki uwidaczniające się 
jedynie zmianą odcienia powłoki 

Małe, płaskie, niekończące się kroplami 
farby 

Ukłucia igłą, kratery Pojedyncze ukłucia igłą Dość liczne ukłucia igłą, pojedyncze 
kratery   

Zmarszczenia, 
spęcherzenia, skórka 
pomarańczowa, 
spękania 
powierzchniowe 

Bardzo nieznaczne drobne zmarszczenia, 
niedopuszczalne spękania, skórka 
pomarańczo-wa i spęcherzenia 

Drobne zmarszczenia, nieznaczna 
skórka pomarańczo-wa, 
niedopuszczalne spękania i 
spęcherzenia 

 
b)  Grubość powłoki 

Pomiar należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 2808:2008. Wyniki pomiarów przy prawidłowej grubości 
zestawu powinny spełniać wymóg, aby 90% wyników pomiarów wykazywało nie niższą od wartości nominalnej, a 
najwyżej 10% pomiarów może mieć wartość co najmniej 0,9 wartości nominalnej. Maksymalna grubość nie może 

być większa od dwukrotnej grubości nominalnej, lecz nie większa niż 600 m. Liczbę punktów pomiarowych 
należy określić zgodnie z  PN-EN ISO 2808:2008. 

c)  Przyczepność powłoki 
Przyczepność powłok badana metodą odrywową (pull-off) wg PN-EN ISSO 4624:2004 powinna wynosić nie 
mniej niż 5 MPa. Po dokonaniu pomiaru każdą z wymienionych metod, należy uzupełnić zniszczoną powłokę 
malarską tym samym systemem lakierowym, który stosowano uprzednio przy malowaniu. Należy przyjąć  5 
punktów pomiarowych. 

d)  Twardość powłoki 
     Twardość powłoki badana wg PN-ISO 15184 powinna >1H. 

249.3.5.3 Kontrola montażu poręczy 

Dopuszczalne odchyłki montażu poręcz wynoszą: 

 odchylenie słupka od pionu  0,5%, 

 odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi schodów  0,5 cm, 

 odchyłka od prostoliniowości wykonanej poręczy 0,5%. 

250. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00. 
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Jednostką obmiaru jest: 

  m [metr] długości schodów z prefabrykatów z poręczą/poręczą, przy czym długość mierzy się wzdłuż osi 
podłużnej schodów na wysokości górnych krawędzi stopni, 

 m
3
 [metr sześcienny] betonu w konstrukcji elementów betonowych schodów „na mokro” w deskowaniu oraz 

betonu w konstrukcji podbudowy. 

251. ODBIÓR ROBÓT 

251.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

251.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 równość i stopień zagęszczenia podłoża gruntowego, 

 ułożenie ławy żwirowej,  

 wykonanie fundamentów poręczy. 
Odbiór robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

252. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
 
Cena jednostkowa m uwzględnia:  
5. koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
6. prace pomiarowe;  
7. wykonanie robót ziemnych;  
8. wykonanie i rozbiórkę urządzeń pomocniczych;  
9. wykonanie ławy żwirowej;  
10. montaż prefabrykowanych stopni;  
11. wykonanie i montaż poręczy;  
12. wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego poręczy;  
13. wykonanie wymaganych pomiarów i badań; 
14. uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy. 
 
Cena jednostkowa m

3
  w konstrukcji przepon uwzględnia:  

15. koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
16. prace pomiarowe;  
17. wykonanie przepon betonowych schodów: deskowanie i betonowanie z pielęgnacją betonu;  
18. wykonanie wymaganych pomiarów i badań; 
19. uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy. 
 
Cena jednostkowa m

3
  podbudowy uwzględnia:  

20. koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
21. prace pomiarowe;  
22. wykonanie podbudowy z pielęgnacją betonu;  
23. wykonanie wymaganych pomiarów i badań; 
24. uporządkowanie terenu robót z usunięciem nadmiaru gruntu i odpadów poza pas drogowy. 

253. PRZEPISY ZWIĄZANE 

253.1 Normy 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-EN 13139:2003/Ac2004 Kruszywa do zapraw 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 
PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 12260:2010 Kruszywa do betonu 
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PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 

PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 
ISO/DIS 8502-7 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 7: Możliwe do 
stosowania w warunkach terenowych analityczne metody oznaczania olejów i 
smarów 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 
jednostkowe). Wymagania i badania 

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości 
kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z 
taśmą samoprzylepną) 

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Część 9: Terenowa 
metoda konduktometrycznego oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-ISO 15184:2001 Farby i lakiery. Sprawdzenie twardości metodą ołówkową 
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M-20.01.10    POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU 
 
 
 

253.2 WSTĘP 

o Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonu w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

o Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

o Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
powłok antykorozyjnych na odsłoniętych powierzchniach betonowych obiektów inżynierskich.  

o Określenia podstawowe 

253.2.1 Ochrona powierzchniowa betonu - zwiększenie odporności konstrukcji betonowej 
na działanie środowisk agresywnych, przez odcięcie lub ograniczenie dostępu 
środowiska agresywnego do powierzchni konstrukcji. 

253.2.2 Pole referencyjne - wybrany i oznaczony, dostępny fragment powierzchni 
konstrukcji służący za wzorzec do ustalenia minimalnego, możliwego do przyjęcia 
poziomu wykonania prac powierzchniowego zabezpieczenia, sprawdzenia czy podane 
przez producenta lub Wykonawcę dane są prawidłowe i zgodne z wymaganiami oraz 
umożliwienia oceny właściwości prawidłowo wykonanego zabezpieczenia w dowolnym 
czasie po zakończeniu prac. 

253.2.3 Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu 
pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu, w 
wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, 
wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 

253.2.4 PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym. 

253.2.5 PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-
cementowym. 
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

o Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

MATERIAŁY 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed przystąpieniem do 
wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej dostawy deklaracji zgodności 
lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub w przypadku jej braku z aprobatą techniczną IBDiM lub 
europejską aprobatą techniczną. 
Przy doborze materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego należy brać pod uwagę określenie materiałów w 
Dokumentacji Projektowej (pkt 2.2) i można kierować podanymi  wymaganiami i kryteriami stosowania materiałów 
podanymi w pktach 2.3 i 2.4.  

o Określenie materiałów  w Dokumentacji Projektowej  

Wybór materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastąpić na podstawie projektu roboczego 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz SST.     
Projekt roboczy oraz SST powinny zawierać co najmniej: 
– podział konstrukcji na elementy o różnym oddziaływaniu czynników korozyjnych, uwzględniający charakter pracy 

poszczególnych elementów, możliwości ich zarysowania, obciążenia zewnętrzne, oddziaływania mechaniczne, 
wpływy zmian temperatury i wilgotności powietrza, warunki odwodnienia i wysychania, wymagające wykonania 
różnych powłok zabezpieczających, z podaniem powierzchni wymagającej zabezpieczenia poszczególnym 
rodzajem powłoki, 

– określenie agresywności środowiska, w jakim będą eksploatowane poszczególne elementy konstrukcji mostowej 
wg PN-B-03264:2001, 

– określenie wymaganych parametrów technicznych zabezpieczenia powierzchniowego, 
– wariantowy dobór odpowiednich materiałów na poszczególne elementy systemu zabezpieczającego, ilość i 

grubość warstw, w aspekcie możliwości spełnienia określonych wcześniej warunków technicznych i 
technologicznych, 

– wymagania dotyczące przygotowania powierzchni pod powłoki, rodzaje i ilości potrzebnych materiałów, 
– sposób aplikacji materiału, 
– kolorystykę powłok. 

o Ogólne wymagania dla wykonanych powłok lub wypraw 

Wykonana powłoka lub wyprawa powinna: 
– redukować nasiąkliwość powierzchniową betonu: wskaźnik ograniczenia chłonności wody wg Procedury IBDiM 

PB-TM-X5 powinien  30%, 
– redukować wchłanianie substancji szkodliwych, 
– zwiększać odporność na mróz i mgłę solną: powłoka lub wyprawa  po badaniu mrozoodporności (F150) wg 

Procedury IBDiM PO-2 nie powinna wykazywać zmian ani uszkodzeń (brak rys, pęcherzy, pęknięć, złuszczeń czy 
odspojenia), 

– hamować dyfuzję CO2 (zabezpieczać otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją): opór dyfuzyjny dla CO2 badany wg 

procedury ITB LO-4 powinien   50 m (badania nie wymaga się dla powierzchni zabezpieczanych preparatami 
hydrofobowymi i impregnatami wypełniającymi pory), 

– nie hamować dyfuzji pary wodnej („oddychanie betonu”): opór dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB LO-4 
powinien ≤ 4 m. Dopuszcza się stosowanie ochrony powierzchniowej wykonanej za pomocą powłok, bądź 
wypraw z podwyższoną zdolnością  pokrywania zarysowań stanowiących opór dla dyfuzji pary wodnej, pod 
warunkiem zapewnienia możliwości odprowadzenia pary wodnej z betonu, tj. w szczególności poprzez 
niewykonanie powłoki ze wszystkich stron elementu. 

  
Nie dopuszcza się zastosowania ochrony powierzchniowej, która: 
– zamyka rysy na powierzchniach elementów znajdujących się od spodu konstrukcji; w szczególności powłok 

ochronnych lub wypraw z możliwością pokrywania zarysowań nie należy stosować jako zabezpieczenie 
powierzchniowe  konstrukcji sprężonych ze względu na brak możliwości kontroli ewentualnych zarysowań, 

– uniemożliwia zaobserwowanie ewentualnego pojawienia się zarysowań oraz obserwacji propagacji rys 
istniejących. 

o Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu    

253.2.6 Powłoki bez zdolności pokrywania rys 
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Cienkowarstwowe powłoki bez zdolności pokrywania rys, do grubości 0,3 mm, wykonane są dyspersjami 
polimerowymi, kopolimerami, poliuretanami, żywicami akrylowymi lub wodnymi emulsjami żywic epoksydowych. 
Wymagania dla powłoki: 
– nie powinna pokrywać rys, 
– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 powinna wynosić: 
 - wartość średnia   ≥ 0,8 MPa, 
 - wartość minimalna  0,5 MPa, 
– przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 powinna wynosić:    

- wartość średnia   ≥ 0,6 MPa. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne powierzchnie 
betonowe w strefie rozpyleń mgły solnej o zapewnionym odpływie wody, nie narażone na zarysowanie; m.in. na 
powierzchnie zewnętrzne i spodnie belek podporęczowych i wsporników chodnikowych, ściany przyczółków wraz z 
niszami łożyskowymi, ściany i spody ustrojów nośnych ściskanych (np. mosty łukowe) narażone na działanie mgły 
solnej (np. pod wiaduktami nad drogami) itp. 

253.2.7 Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań 

Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań są powłokami grubości powyżej 0,3 mm, wykonanymi 
dyspersjami polimerowymi lub grubości ≥1,0 mm, wykonanymi mieszankami cementowymi modyfikowanymi 
polimerami. 
Powłoka powinna: 
– pokrywać rysy o rozwartości do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211, 
– mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: 
 - wartość średnią   ≥ 1,0 MPa, 
 - wartość minimalną  0,6 MPa, 
– mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:  - wartość 

średnią  ≥ 0,8 MPa. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne powierzchnie 
betonowe w strefie rozpyleń mgły solnej i oddziaływania zanieczyszczonego środowiska atmosferycznego, 
zagrożone powierzchniowym zarysowaniem. 

253.2.8 Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach 
nie obciążonych ruchem 

Powłoki z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem powinny być 
grubości minimum 1,0  mm i powinny być wykonane  poliuretanami (PU), dwukomponentowymi polimetakrylanami 
metylu (2-k PMMA) lub modyfikacjami żywic epoksydowych (EP). 
Powłoka powinna: 
– pokrywać rysy o rozwartości do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 (wydłużenie względne powłoki przy 

rozciąganiu w temp. -20°C - min.25%), 
– mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3: 

na powierzchniach nie obciążonych ruchem: 
 - wartość średnią   ≥ 1,3 MPa, 
 - wartość minimalną  0,8 MPa, 
– mieć przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:  - wartość 

średnią  ≥ 1,0 MPa. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne powierzchnie 
betonowe w strefie rozpyleń mgły solnej oraz oddziaływania zanieczyszczonego środowiska atmosferycznego, 
elementy zagrożone powierzchniowym oraz wgłębnym zarysowaniem, elementy rozciągane (np. wieszaki w mostach 
łukowych) lub zginane. 

SPRZĘT 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

o Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędny sprzęt do wykonywania robót, zgodnie z przyjętą technologią i 
kartami technicznymi materiałów oraz konieczny, podstawowy sprzęt laboratoryjny do kontroli procesu 
technologicznego i wykonanych prac.  
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt do przygotowania powierzchni betonowej, np.: 
– młotki, 
– szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 
– szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 
– aparatura doczyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka o wydajności 10 m

3
/h), 

– odkurzacz, 
– sprężarka śrubowa, 
– sprzęt do ewentualnej naprawy powierzchni - szpachle do nakładania zapraw naprawczych, sprzęt do iniekcji rys. 
 
Do nakładania powłok można stosować: 



 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 
M-11.01.01 

 

 555 

– naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiału, 
– mieszadło wolnoobrotowe do wymieszania składników w przypadku preparatów kilkuskładnikowych, 
– pędzle, 
– wałki, 
– sprzęt do natrysku pneumatycznego, 
– sprzęt do natrysku hydrodynamicznego, 
– sprzęt tynkarski. 
 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inżyniera. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do 
dyspozycji: 

 wilgotnościomierz, 

 termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego. 
 

Wykonawca powinien tez dysponować sprzętem laboratoryjnym do wykonania badań wytrzymałości podłoża oraz 
jakości powłok (przyczepności, grubości) wg odpowiednich norm przedmiotowych.       

TRANSPORT 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

o Transport materiałów   

Materiały do wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta. 
Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta zawierająca dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji, 
– masę netto, 
– termin przydatności do użycia, 
– informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 
– informację o proporcji mieszania, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków ostrożności, bhp i 

ochrony środowiska. 
Materiały powinny być przechowywane w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
Materiały należy transportować krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 

WYKONANIE ROBÓT 

o Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Ochrona powierzchniowa betonu powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz z projektem roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i 
SST. 

o Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
22. roboty przygotowawcze, 
23. przygotowanie podłoża betonowego, 
24. nałożenie powłoki, 
25. roboty wykończeniowe. 

o Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów 
roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 

o Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy 

Jeżeli warunki kontraktu nie przewidują inaczej,  w stosunku do osób kierujących robotami wymagane są: 
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 uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie 
budownictwa mostowego, 

 znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz technologii 
stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w 
wykonywaniu prac tego typu, 

Wymagania w stosunku do brygadzistów: znajomość technologii i umiejętność stosowania materiałów do napraw i 
ochrony powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac 
tego typu. 
Wymagania w stosunku do robotników: znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do napraw i ochrony 
betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy. 
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w stosunku do personelu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
do oferty przetargowej. Żądanie dostarczenia wymienionych dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w 
warunkach kontraktu. 

o Pole referencyjne 

Przed przystąpieniem do prac zabezpieczających na obiekcie Wykonawca, w obecności przedstawiciela Inżyniera 
przygotowuje pole referencyjne ochrony powierzchniowej. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu: 

 określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu, 

 ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii, 

 ocenę efektów wykonania robót. 
Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiałów z grupy zapraw, należy wykonać kontrolę 
wykonywania prac obejmującą sprawdzenie, na min. 3 próbkach, beleczkach 4×4×16 cm, gęstości objętościowej 
oraz wytrzymałości na ściskanie zgodnie z normą PN-B-04500:1985. Uzyskane wyniki powinny spełniać wymagania 
zgodnie z przedmiotowymi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.  
Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonane na danym elemencie zabezpieczenie 
powierzchniowe wykazuje założone właściwości, czy jest zgodne z wymaganiami projektowymi i wymaganiami 
producenta materiałów. 
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole ustaleń (przykład 
protokółu w załączniku materiałami i zgodnie z założoną technologią. Prace rozpoczynają się od przygotowania 
podłoża przez wykonanie poszczególnych warstw zabezpieczenia powierzchniowego. W trakcie wykonywania pola 
referencyjnego Wykonawca przeprowadza kontrolę wykonania robót, a Inżynier badania odbiorcze ochrony 
powierzchniowej betonu. 
Pole referencyjne należy przygotować oddzielnie na każdym elemencie zabezpieczanym określonym rodzajem 
zabezpieczenia powierzchniowego. Liczbę i wielkość powierzchni referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia 
powinien określić Inżynier.  
Wszystkie uzgodnienia, wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót, powinny zostać 
zapisane w protokole wykonania i ochrony powierzchniowej betonu (przykład protokołu w załączniku, a wyniki badań 
załączone do dokumentacji budowy. 

o Wymagana dokumentacja robót 

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i Inżynier dokonują ustaleń technologicznych, których zakres 
przedstawiony został w załączniku. Podczas robót na bieżąco, na odpowiednich formularzach Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzania dokumentacji wykonawczej według załączonych wzorów (przykłady protokołów w 
załączniku), w której zamieszcza m.in.: 

 dane o obiekcie, 

 informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

 dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót, 

 informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów, 

 wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót. 
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany jest 
dołączyć jako element dokumentacji budowy. 

o Warunki atmosferyczne 

Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki: 
– jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny być prowadzone w temperaturze nie 

niższej niż +5°C (dla wyrobów epoksydowych +8°C) i wyższej o min. 3°C od temperatury punktu rosy przy 
wilgotności względnej nie wyższej niż 80%. (Tabelę podającą temperaturę punktu rosy dla podłoża w zależności 
od wilgotności względnej powietrza zamieszczono w załączniku). Nie wolno malować powierzchni konstrukcji 
betonowych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiałów stosowanych w ujemnych temperaturach), 

– niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz 
przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie. 

Podczas wykonywania prac malarskich Wykonawca zobowiązany jest kontrolować wilgotność podłoża oraz 
temperaturę powietrza i podłoża. Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, 
Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Pomiary warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 
godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien 
sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 
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o Przygotowanie podłoża 

253.2.9 Warunki ogólne 

Bez względu na rodzaj stosowanej ochrony powierzchniowej podłoże betonowe wymaga specjalnych przygotowań. 
Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i jakości stosowanych zabezpieczeń. 
Przygotowanie podłoża ma na celu zapewnienie warunków do właściwego zastosowania materiału lub ochrony 
powierzchniowej. 
Podłoże betonowe, na którym stosuje się ochronę powierzchniową, powinno być jednorodne, czyste, wolne od 
mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z odstających grudek związanego 
betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok ochronnych i innych elementów pogarszających 
przyczepność. W przypadku impregnacji betonu preparatami zwiększającymi  wytrzymałość podłoża należy zwrócić 
uwagę na stan podłoża (bez rys, spękań). Przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią szorstkość. 
Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 

253.2.10 Sposoby przygotowania podłoża 

Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie naruszają 
materiału konstrukcyjnego. Z całej izolowanej powierzchni należy usunąć mleczko cementowe. Niezwiązane części 
betonu można odbić młotkami, a całe powierzchnie oczyścić metodą strumieniowo-ścierną (np. piaskowanie, 
śrutowanie, hydropiaskowanie). Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym 
lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem (sprężarki śrubowe). Miejsca zatłuszczone należy zmyć 
rozpuszczalnikami organicznymi lub detergentami. Zasadnicze roboty przygotowawcze polegające na usunięciu 
wszystkich części luźnych należy dostosować do przewidywanych materiałów naprawczych, zgodnie z kartami 
technicznymi. 
W przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 0,5 cm) podłoże betonowe należy wyrównać szpachlówką typu 
PCC kompatybilną do stosowanej powłoki, zgodnie z zasadami podanymi w „Zaleceniach do wykonywania oraz 
odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998. Rysy występujące w 
podłożu betonowym powinny być zainiektowane. Gdy beton jest uszkodzony, skarbonatyzowany na głębokości 
równej lub większej niż grubość otuliny zbrojenia, albo zawiera substancje chemiczne o stężeniu przekraczającym 
dopuszczalne normy, należy go usunąć lub zneutralizować substancje szkodliwe, a następnie naprawić, np. 
zaprawami typu PCC.  
Czas oczekiwania pomiędzy wykonaniem elementu betonowego lub jego naprawieniem, a wykonaniem powłoki 
ochronnej jest zależny od wykonywanych prac na elemencie (np. betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i 
stosowanych materiałów. Czas ten należy przyjmować wg danych podawanych w kartach technicznych stosowanych 
materiałów. 

253.2.11 Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej 

Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej w karcie technicznej stosowanego materiału, przygotowane podłoże 
powinno mieć: 
– wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów   nie mniejszą niż 

wynikającą z przyjętej klasy betonu, 
– wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[4] prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego: 

- wartość średnią   1,5 MPa, 
- wartość minimalną  1,0 MPa. 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m

2
 powierzchni 

oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu, 
– podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. W przypadku impregnacji 

podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak aby usunąć wodę z porów i zwiększyć skuteczność 
takiego zabezpieczenia. Jeżeli producent tak zaleca, dla materiałów stosowanych na mokre podłoże 
powierzchnia betonu powinna być matowo-wilgotna,   

– temperaturę podłoża betonowego nie niższą niż +8°C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3°K od punktu 
rosy) i nie wyższa niż +25°C, chyba że producent podaje inne wymagania, 

– szorstkość przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie przekraczającą 1,0 
mm. Przebieg pomiaru szorstkości: 
Na poziomą powierzchnię betonu należy wsypać odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,5 
mm, w ilości 25 lub 50 cm

3
 (w zależności od spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem 

o średnicy 50 mm i grubości 10 mm  ruchami kolistymi do wyrównania z powierzchnią. Należy dążyć, aby 
wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie należy pomierzyć średnicę koła w 
dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczy wartość średnią. Parametrem 
charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „s”, która jest uśrednioną głębokością 

nierówności na jego powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru: s = 40 V/ d
2
 (mm), gdzie: V – objętość 

piasku w (cm
3
), d – średnica koła w (cm). Wartość „s” należy podawać z dokładnością do 0,1 mm, 

– podłoże czyste – powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych 
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie, 

– podłoże gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać  1 
mm. Szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny przekracza 
3 mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o 
długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni.  
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o Przygotowanie materiałów 

Przed przystąpieniem do przygotowania materiałów należy sprawdzić zgodność materiału z Dokumentacją 
Projektową i specyfikacją techniczną, stan opakowań i termin przydatności do stosowania. Z kontroli jakości 
materiałów do ochrony powierzchniowej (w tym materiału gruntującego, jeśli występuje w systemie) Wykonawca 
powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załącznikach.  
Jeżeli producent materiału nie przewiduje inaczej w karcie technicznej, materiały należy przygotować do aplikacji, w 
sposób podany w dalszym ciągu: 
a) materiały jednoskładnikowe (takie jak farby i większość impregnatów) dostarczane w formie gotowej do użycia. 

W przypadku stosowania farb należy: 
– otworzyć pojemnik, sprawdzić obecność kożucha na powierzchni farby, a następnie ocenić jego rodzaj; w 

przypadku stwierdzenia obecności kożucha należy go możliwie dokładnie odłączyć od ścianek opakowania 

i usunąć; w razie potrzeby przez odsączenie na sicie o nominalnej średnicy otworów 125 m, 
– sprawdzić obecność osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiał zawierający twardy osad nie nadaje 

się do stosowania, 
– gdy występuje miękki osad zawartość pojemnika należy dobrze wymieszać, aby ujednorodnić farbę 

stosując mieszadło wolnoobrotowe; podczas przygotowywania farby należy w miarę możliwości unikać jej 
napowietrzenia; przed użyciem farba powinna pozbawiona pęcherzyków powietrza, 

– w przypadku stosowania impregnatów jednoskładnikowych wskazane jest wymieszanie ich bezpośrednio 
przed zastosowaniem. Przed użyciem materiał powinien być pozbawiony pęcherzyków powietrza. 

b) materiały dwuskładnikowe ze składnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich proporcjach fabrycznie; 
gotowy do użycia produkt uzyskuje się przez dokładne wymieszanie składników A i B; mieszać należy 
mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min.; po wymieszaniu - bezpośrednio przed zastosowaniem, materiał 
powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i pęcherzyków powietrza. Materiały 
dwuskładnikowe typu sucha zaprawa i płyn zarobowy (np.: w przypadku niektórych materiałów do wykonywania 
wypraw ochronnych) należy przygotowywać zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przede wszystkim 
przyjęcia właściwych proporcji mieszania suchej zaprawy i płynu zarobowego; po połączeniu składników należy 
je mieszać mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. 

o Nakładanie powłok 

253.2.12 Warunki ogólne 

Roboty powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy zawsze i 
bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. Zalecenia te zawarte 
są w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego producenta. Każdy z materiałów przeznaczony do 
zabezpieczenia antykorozyjnego ma swoją specyfikę stosowania i dla każdego materiału można określić nieco inne 
wymagania dotyczące warunków pogodowych, warunków przygotowania i wilgotności podłoża oraz warunków 
wykonywania kolejnych warstw. Ścisłe przestrzeganie zaleceń technologicznych producenta materiału ma 
decydujący wpływ na trwałość wykonywanych powłok.  
Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki i wyprawy można nakładać co najmniej po 14 dniach dojrzewania 
betonu. Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych betonu należy zwrócić uwagę na grubość 
nanoszonej powłoki lub wyprawy, uwzględniając szorstkość podłoża określoną w pkcie 5.8.3.  
Z wykonania robót Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załączniku. 

253.2.13 Metody nakładania powłok 

W zależności od rodzaju materiałów i wielkości zabezpieczanej powierzchni można stosować metody nakładania: 
– malowanie pędzlem, 
– malowanie wałkiem, 
– natryskiem hydrodynamicznym.  
 
Metoda aplikacji powłoki powinna zostać określona w projekcie roboczym po wyborze konkretnego materiału i 
ewentualnie w SST. Jeżeli producent materiału nie podaje inaczej, przy stosowaniu poszczególnych metod 
nakładania powłok i wypraw należy stosować się do zasad i ograniczeń podanych w dalszym ciągu.  

5.10.2.1. Malowanie powierzchni betonowych pędzlem 
Metodę tę można stosować do wykonywania impregnacji, powłok ochronnych i niektórych rodzajów wypraw. 
Materiały malarskie nanoszone pędzlem powinny: 
– stosunkowo wolno schnąć na powietrzu, 
– ze względu na bezpośredni kontakt malującego z materiałem malarskim być bez rozpuszczalników - dyspersji 

wodnych. 
Powierzchnie należy malować cienką, równomierną warstwą wyrobu, krzyżowo, bez przerw i zacieków. Należy dążyć 
do otrzymania powłok o  możliwie jednakowej grubości na całej malowanej powierzchni. 
Aby nie dopuścić do powstania zacieków przy malowaniu pędzlem powierzchni pionowych należy: 
– prowadzić pędzel z materiałem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiększając nacisk, 
– nanosić pędzlem materiał malarski w ten sposób, aby sąsiednie pasma nieznacznie nachodziły na siebie; w 

miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pędzla, 
– po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykonać drugą warstwę malując powierzchnię 

betonową pędzlem w kierunku poziomym; prace te należy rozpoczynać od lewej strony naciskając dość mocno 
pędzel, aby nanoszony materiał mógł się dobrze rozprowadzić, 
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– ponownie malowaną powierzchnię przeciągnąć pędzlem (przy lekkim jego docisku) - od góry do dołu, 
– w ostatnim etapie pomalować powierzchnię betonu pędzlem prowadzonym od dołu do góry.  
Przy malowaniu pędzlem uzyskuje się gorsze walory estetyczne, niż w przypadku stosowania innych technik 
malowania, dlatego nie zaleca się tej metody w przypadku   stawiania wysokich wymagań estetycznych w stosunku 
do danej powierzchni betonowej. 

5.10.2.2. Malowanie powierzchni wałkiem 
Metodę tę można stosować do wykonywania powłok ochronnych i niektórych rodzajów wypraw. Metoda ta nie 
powinna być stosowana do gruntowania podłoży, dlatego że (w przeciwieństwie do  pędzla) nie pozwala na dokładne 
wtarcie materiału malarskiego w pory i drobne nierówności podłoża betonowego. Może to wpływać niekorzystnie na 
przyczepność gruntu do podłoża betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepności całej powłoki do betonu.  
Malowanie powierzchni betonowej wałkiem wymaga zastosowania specjalnego pojemnika z zamocowaną w nim 
siatką, która pozwala odcisnąć nadmiar materiału malarskiego. Malowanie wałkiem polega na nanoszeniu 
równoległych - nieznacznie zachodzących na siebie pasm farby. Po pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym 
kierunku, należy malować w kierunku do niego prostopadłym- malowanie krzyżowe. Nanoszenie pasm farby za 
pomocą wałka nie musi odbywać się w kierunku pionowym i poziomym. W praktyce dobre rezultaty można uzyskać 
przy prowadzeniu wałka w kierunkach ukośnych np. pod kątem 45° do pionu i w kierunku prostopadłym do niego. 

5.10.2.3. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym 
W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiału malarskiego następuje w wyniku jego 
bardzo szybkiego przepływu przez specjalną dyszę rozpylająca. Metodę tę stosuje się przede wszystkim do 
wykonywania powłok ochronnych. 
Metodą natrysku hydrodynamicznego można nanosić większość materiałów malarskich, które są przeznaczone do 
natrysku pneumatycznego. Nie można tą metodą nanosić materiałów malarskich z wypełniaczami włóknistymi. 
Również metoda ta jest ograniczona w przypadku materiałów chemoutwardzalnych, o krótkim czasie zachowania 
właściwości roboczych.  Metoda ta natomiast nadaje się do malowania materiałami o wysokiej gęstości. Natryskiem 
hydrodynamicznym nie należy gruntować powierzchni - metoda nie zapewnia możliwości dokładnego wtarcia 
materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża betonowego. 

o Pielęgnacja powłoki 

Jeżeli producent nie podaje inaczej, bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym betonu należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 
a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C przez czas 
określony przez producenta materiału w kartach technicznych. 

o Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych, oryginalnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5°C i wyższych niż 
+25°C. 
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak 
dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować skażenia 
środowiska. 
Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po umyciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do 
kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku 
materiałów nanoszonych metodą natryskową. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

o Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 
lub przez Inżyniera, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół wykonania ochrony powierzchniowej, w którym 
podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, parametrach 
technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok. 
Wzory protokołów zostały zamieszczone w załącznikach do niniejszej SST.  
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o Kontrola jakości materiałów 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca. 
Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat technicznych i 
sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca przedstawi Inżynierowi certyfikat 
zgodności lub deklaracje zgodności danej partii materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę 
techniczną materiału.  Na żądanie Inżyniera Wykonawca przedstawi aktualne wyniki badań materiałów wykonanych 
w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta. 
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić: 
– nr produktu, 
– stan opakowań materiału, 
– warunki przechowywania materiału, 
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania. 
Dodatkowo po otwarciu pojemnika z materiałem Wykonawca powinien  ocenić jego wygląd i klarowność, a w 
przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513. Z kontroli jakości materiałów 
powinien zostać sporządzony protokół. Wzór protokołu został zamieszczony w załączniku. 

o Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża, które powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 5.8. Z przygotowania podłoża zostanie sporządzony protokół. Przykład 
protokołu został zamieszczony w załączniku. 

o Kontrola wykonania zabezpieczenia  

253.2.14 Kontrola przygotowania materiałów i nakładania powłok 

Podczas przygotowywania materiałów do użycia należy sprawdzać zachowanie proporcji mieszania składników, 
zachowania czasu mieszania składników. Należy też kontrolować zachowanie czasu nakładania materiałów i 
odstępy czasowe pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 

253.2.15 Badanie wykonanej powłoki lub wyprawy 

6.5.2.1. Ocena wizualna powłok 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki wg wymagań podanych w tablicy 
1. 
 
 
 

Tablica 1. Ocena wizualna jakości powłok ochronnych 

Lp. Cecha powłoki Wymagania 

1 Połysk jednolity na całej powierzchni 

2 Barwa 
jednolita na całej powierzchni,  

zgodna ze wzorcem 

3 Zmięknienie powłoki niedopuszczalne 

4 Ubytki niedopuszczalne 

5 Chropowatość 
niedopuszczalna - w przypadku  

gładkich powłok 

6 Kratery dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki 

7 Zacieki niedopuszczalne 

8 Marszczenie się wymalowania niedopuszczalne 

9 Rysy i pęknięcia niedopuszczalne 

10 Pęcherze niedopuszczalne 

11 Odspajanie się powłoki lub wyprawy niedopuszczalne 

Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym. 

6.5.2.2. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża betonowego 
Badanie przyczepności powłok lub wypraw ochronnych na podłożu betonowym należy przeprowadzić na obiekcie wg 
następujących zasad: 
a) metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g w wybranych przez Inżynierach 

miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy 
dźwięk, 

b) metodą ilościową polegającą na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka powłoki od podłoża 

za pomocą przyklejonego stempla metalowego o średnicy  50 mm zgodnie z normą PN-EN 1542:2000. Do 
przyklejania stempla metalowego do powłoki należy dobrać klej spełniający następujące wymagania: 
– świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę, 
– po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej-stempel metalowy i klej-powłoka powinny być 

większe niż naprężenia zrywające połączenie: beton-powłoka.  
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Należy wykonać co najmniej 1 oznaczenie na 25 m
2
  przy czym nie mniej niż  5 oznaczeń dla elementu. Miejsca 

pomiarowe powinien wskazać Inżynier.  Wartości powinny spełniać wymagania dla powłoki lub wyprawy podane w 
pkcie 2.4. Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od wartości podanych w pkcie 2.4 wówczas należy 
wykonać dodatkowy pomiar obok, w miejscu również wskazanym przez Inżyniera. W przypadku, gdy dodatkowy 
pomiar spełni warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich 
pomiarów nie będzie niższa od wartości średniej określonej w pkcie 2.4 dla danego rodzaju powłoki lub wyprawy, to 
można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony. Istotny jest również sposób zniszczenia w 
miejscu badania przyczepności. Za poprawny należy przyjąć każdy sposób zniszczenia typu adhezyjnego, 
kohezyjnego lub adhezyjno-kohezyjnego oprócz zniszczenia w warstwie kleju (lub na styku kleju ze stemplem lub na 
styku kleju z powłoką). 

6.5.2.3. Grubość powłoki 
Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg norm 
przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m

2
 powłoki, lecz nie mniej niż 5 pomiarów na 

jednym elemencie. Grubość powłok można mierzyć np. na próbkach pobranych przy badaniach ich przyczepności 
do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w 
aprobacie technicznej. Jeżeli jeden z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość 
maksymalna, to należy wykonać pomiar dodatkowy w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się 
w określonych granicach to należy uznać, że ogólna grubość powłoki spełnia wymagania. Grubość powłoki powinna 

być zgodna z grubością projektowaną z dopuszczalnym odchyleniem  20%. 
 
6.5.2.4. Wyniki kontroli i badania dodatkowe  
Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu został przedstawiony w załącznikach. Na 
żądanie Inżyniera kontrola może objąć również badania innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań 
aprobat technicznych. 
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były stosowane do 
wykonania zabezpieczenia powierzchniowego, zachowując wymagania technologiczne odnośnie ich stosowania. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest m

2
 [metr kwadratowy] zabezpieczonej powierzchni betonu praparatami na bazie akryli o 

właściwościach spełniających wymagania Dokumentacji Projektowej. 

ODBIÓR ROBÓT 

o Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– przygotowanie podłoża do ułożenia powłoki, 

– ułożenie powłoki gruntującej i międzywarstw. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej OST. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Cena jednostkowa uwzględnia:  
w) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
x) wykonanie i rozbiórkę rusztowań i pomostów;  
y) osłonięcie elementów niezabezpieczonych;  
z) przygotowanie powierzchni betonowych pod zabezpieczenie;  
aa) wykonanie pól referencyjnych i przeprowadzenie badań kontrolnych; 
bb) wielowarstwowe nałożenie preparatu zabezpieczającego;  
cc) wykonanie wymaganych pomiarów i badań wymaganych w SST; 
dd) oczyszczenie terenu robót. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

o Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

o Normy 

2. PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
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3. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
4. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
5. PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie próbek do badań. 

o Inne dokumenty 

6. Procedura IBDiM Nr 
PB-TM-X5 

Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody 

7. Procedura IBDiM 
PO-2 

Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 

8. Procedura ITB  
LO-4 

Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej przez powłoki malarskie, bitumiczne 
i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy 

9. Procedura IBDiM 
TM-X3 

Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą „pull-off” 

10. Procedura ITB  
nr 211 

Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz warunki 
odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 
735) 

12. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu  w konstrukcjach mostowych, 
GDDP-IBDiM, Żmigród, 1998 

ZAŁĄCZNIKI 

 

WZORY PROTOKOŁÓW DLA ROBÓT DOTYCZĄCYCH 
POWIERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZENIA BETONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA 

OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ BETONU – 

– USTALENIA TECHNOLOGICZNE 

 
Obiekt:  ............................................................................................................................................  

Zleceniodawca:  ..............................................................................................................................  

Projektant:  ......................................................................................................................................  

Wykonawca:  ...................................................................................................................................  

Laboratorium:  .................................................................................................................................  

Osoby odpowiedzialne: 

 
 

 

 

 

USTALENIA: 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA NUMER UPRAWNIEŃ 

 Inspektor nadzoru  

 Kierownik budowy  
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW: 
 

RODZAJ 

TECHNOLOGII 

PRODUCENT 

MATERIAŁU 

NAZWA 

MATERIAŁU 

NUMER 

APROBATY 

ZUŻYCIE 

JEDNOSTKOWE 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH: 
 

RODZAJ 

TECHNOLOGII 

WYMAGANIA 

temp. 

powietrza 

temp. 

podłoża 

temp. 

materiałów 

wilgotność 

powietrza 

temp. 

punktu rosy 

inne: 

…….. 

       

       

       

       

       

       

       

 
 

WYKAZ WYMAGANYCH BADAŃ KONTROLNYCH: 

 

RODZAJ WYKONANEJ 

ROBOTY 
RODZAJ BADAŃ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMAGANIA 

    

    

    

RODZAJ ROBÓT ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWANA TECHNOLOGIA 

Przygotowanie podłoża  odkucia ręczne 

odkucia mechaniczne 

oczyszczenie podłoża: 

 piaskowanie 

 hydropiaskowanie 

 śrutowanie 

 frezowanie 

 inne: ……………………. 

Zabezpieczenie powierzchniowe  hydrofobizacja 

powłoka nie pokr. zarysowań 

powłoka elastyczna 

wyprawa 

inne: …………………………….. 

Inne roboty: 
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WYKAZ MINIMALNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO  

NIEZBĘDNEGO PRZY PROWADZONYCH PRACACH 
 

RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 

Termometr do pomiaru temperatury powietrza  

Termometr do pomiaru temperatury podłoża  

Termometr do pomiaru temperatury materiałów  

Higrometr  

Fenoloftaleina  

Aparat „pull-off”  

Inne:  

  

  

 

WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZĘTU I NARZĘDZI: 
 

RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 

  

  

  

  

 

INNE USTALENIA TECHNOLOGICZNE: 
 
 
 
 
 

SZKICE, RYSUNKI POMOCNICZE – wg załączników nr ………… 
 
 
 
 

 
Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI 

MATERIAŁÓW DO OCHRONY POWIERZCHNIOWEJ
1)
 

Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót:………………………………………[m
2
]   rysunek załącznik nr:  ................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Nazwa materiału (rodzaj) 
 

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii  (ilość i pojemność opakowań)  

Numer dostawy  

Data przydatności do użycia (dz./m-c/r)  

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia, 

wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania  

Stan opakowania
2)
:  

 uszkodzone (szt.) [   ] 

 nieuszkodzone (szt.) [   ] 

Obecność kożucha
2) 

 

Osad
2)
:  

 łatwy do rozmiesznia [   ] 

 trudny do rozmieszania [   ] 

 niemożliwy do rozmieszania [   ] 

Konsystencja  

Rozdział faz
2)
 [   ] tak         [   ] nie 

Wtrącenia
2)
 [   ] tak         [   ] nie 

Kolor
2) [   ]  zgodny z dokumentacją 

[   ]  niezgodny z dokumentacją 

Inne  

Uwagi 
 

 

1)
 – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr …..  

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI  

MATERIAŁU GRUNTUJĄCEGO
1) 

Obiekt:  ............................................................................................................................................  

Element:  ......................................................................................................................................... . 

Zakres robót: ……………………………………[m
2
]   rysunek załącznik nr:  ..................................  

Termin wykonania prac:  .................................................................................................................  

 

Nazwa materiału (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność pojemników)  

Numer dostawy  

Data przydatności do użycia  (dz./m-c/r)  

Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  

Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia, 

wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania  

Stan opakowania
2) 

 

 uszkodzone (szt.) [   ] 

 nieuszkodzone (szt.) [   ]  

Obecność kożucha
2) 

[   ] tak             [   ] nie 

Osad
2) 

 

 łatwy do rozmieszania [   ] 

 trudny do rozmieszania [   ] 

 niemożliwy do rozmieszania [   ] 

Konsystencja
 

 

Rozdział faz
2) 

[   ] tak              [   ] nie 

Wtrącenia
2) 

[   ] tak              [   ] nie 

Kolor
 

 

Inne  

Uwagi 
 

 

1)
 – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 

2)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO 
 

Obiekt:  .............................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................  

Zakres robót: ………………………………………[m
2
]   rysunek załącznik nr: ...............................  

Termin wykonania prac:  .................................................................................................................  

 

Sposób czyszczenia  

Wytrzymałość  na 

odrywanie
1)  

(MPa) 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ………….  wartość minimalna …………… 

[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Czystość podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Gładkość podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Szorstkość podłoża
1)
 

(mm) 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ………….  wartość maksymalna …………… 

[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Równość podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Wilgotność podłoża
1)
 [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Data i godzina 

zakończenia prac 

przygotowania podłoża 

Data 

 

…………….. 

Godzina 

 

…………….. 

Inne (w zależności od 

rodzaju metody 

zabezpieczenia 

powierzchniowego) 

 

Uwagi  

Jakość przygotowanego 

podłoża
1)
 

[   ] spełnia wymagania 

[   ] nie spełnia wymagań  (kwalifikuje się do poprawy) 
 

1)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 

 

 

 

 

 
Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  .....................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  ......................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH
1)
 

 

Obiekt:  ............................................................................................................................................  

Element:  .........................................................................................................................................  

Zakres robót: ………………………………………….. [m
2
]   rysunek załącznik nr:  .......................  

Termin wykonania prac:  .................................................................................................................  

 

Nr 

działki 

(m
2
) 

Data 

i godzina 

Silne 

promie-

niowanie 

słoneczne 

Zachmu-

rzenie 

Opad 

atmosfe-

ryczny 

Wilgotność 

względna 

[%] 

Temp. 

powietrza 

[C] 

Temp. 

podłoża 

[C] 

Temp. 

punktu 

rosy 

[C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

załącznik 

nr
2) …. 

        

2 

załącznik 

nr
2) …. 

        

3 

załącznik 

nr
2) …. 

        

4 

załącznik 

nr
2) …. 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

Uwaga: Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej 

zmianie pogody 
 

1)
 – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 

2)
 – załącznik nr …… zawiera szkic działki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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Kontrakt nr  ......................  

Nazwa kontraktu  ............  

Umowa nr  .......................  

 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI 

NAŁOŻONYCH POWŁOK OCHRONNYCH I WYPRAW OCHRONNYCH
1) 

 

Obiekt:  .............................................................................................................................................................  

Element:  ..........................................................................................................................................................  

Zakres robót: ………………………………….[m
2
]   rysunek załącznik nr:  ......................................................  

Termin wykonania prac:  ..................................................................................................................................  

 

Materiał (nazwa, rodzaj, ze zdolnością 

przenoszenia zarysowań lub bez) 

 

Producent  

Technika aplikacji  

Czas aplikacji  

Wygląd powłoki
2) 

 

 połysk [   ] jednolity                       [   ] niejednolity 

 barwa [   ] zgodny z dokumentacją  [   ] niezgodny z dokumentacją 

 zmięknienie powłoki [   ] tak                                       [   ] nie 

 miejsca niepokryte [   ] tak                                       [   ] nie 

 chropowatość [   ] tak                                       [   ] nie 

 kratery [   ] tak                                       [   ] nie 

 zacieki [   ] tak                                       [   ] nie 

 marszczenie [   ] tak                                       [   ] nie 

 pęcherze [   ] tak                                       [   ] nie 

 rysy i pęknięcia [   ] tak                                       [   ] nie 

 odspajanie [   ] tak                                       [   ] nie 

 wtrącone zanieczyszczenia [   ] tak                                       [   ] nie 

Grubość średnia
 
[μm] 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ……… wartość minimalna ……… 

[   ] spełnia wymaganie   [   ] nie spełnia wymagania 

Przyczepność
 
[MPa] 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ………  wartość minimalna ……… 

[   ] spełnia wymaganie  [   ] nie spełnia wymagania 

Uwagi 
 

Jakość przygotowanego podłoża: 
[   ] spełnia wymagania 

[   ] nie spełnia wymagań  (kwalifikuje się do poprawy) 
 

1)
 – należy wypełniać po każdym skończonym fragmencie pracy 

2)
 – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 

 

 

 

Miejscowość i data 

 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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TEMPERATURA PUNKTU ROSY 
 

Temperatura 

powietrza [°C] 

Temperatura punktu rosy w [°C] dla podłoża, w zależności od wilgotności względnej powietrza 

45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 

4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,78 +1,62 +2,44 +3,20 

6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0,85 +1,86 +2,72 +3,62 +4,48 +5,38 

8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,82 +4,77 +5,66 +6,48 +7,32 

10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,82 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31 

12 +0,35 +1,84 +3,19 +4,46 +5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33 

14 +2,20 +3,76 +5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36 

15 +3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42 

16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54 

17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19 

18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25 

19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22 

20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18 

21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19 

22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22 

23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23 

24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18 

25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22 

26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16 

27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10 

28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18 

29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18 

30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 25,10 27,21 28,19 29,09 

32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17 

34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11 

36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06 

38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03 

40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11 

 

 

Punkt rosy określa temperaturę podłoża, na którym wystąpi rosa przy określonej temperaturze i określonej wilgotności względnej 

powietrza. 
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M-20.01.12 UMOCNIENIE STOŻKÓW I SKARP NASYPU 

 

 

254. WSTĘP 

254.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
umocnienia stożków i skarp nasypu w rejonie obiektów inżyierskich w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

254.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

254.3 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót związanych  z umocnieniem stożków 
przy przyczółkach oraz skarp nasypu w obrębie wlotu i wylotu obiektu inżynierskiego. 

254.4 Określenia podstawowe 

254.4.1 Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, wykonany 
metodą wibroprasowania  z betonu niezbrojonego  niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 
elementów. 

254.4.2 Wskaźnik zagęszczenia gruntu –  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru: 

ds

d
SI




  

 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach na centymetr 

sześcienny, 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-B-04481:1988, w gramach na 

centymetr sześcienny. 

254.4.3 Podłoże - grunt rodzimy nasypu.  

254.4.4 Podsypka - warstwa wyrównawcza.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i OST D-M-00.00.00. - 
"Wymagania ogólne". 

254.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją Projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

255. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

255.1 Materiały do wykonania umocnienia betonową kostką brukową  

255.1.1 Betonowa kostka brukowa 

2.1.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 

barwionej grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 
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a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
 

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie kostki gr. 8 cm. 

2.1.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym określa PN-EN 1338, w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 

grubości 

 < 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długość   Szerokość   Grubość 

 

 

± 2            ± 2            ± 3 

± 3            ± 3            ± 4 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości, tej samej 

kostki, powinna być ≤ 3 

mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/roz-

mrażanie z udziałem soli odla-

dzających (wg klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m
2
, przy 

czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2
  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości 

rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na wytrzyma-

łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 

konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3  

oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, 

wg zał. G normy – badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm
3
/5000 mm

2
  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna  powierzchnia kostki  nie  była szlifo-wana lub 

polerowana – zadowalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności 

na poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną 

jej wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia) 

2.6 Nasiąkliwość E c) Ubytek masy próbki wyrażony w procentach masy suchej 

próbki powinien spełniać warunek < 5% 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

 

 

 

 

Tekstura 

 

 

 

 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z 

próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, 
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3.3 Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały element) 

 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na skarpach  nie 
narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń 
PN-EN-1338. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła (w 
tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia 
sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.1.1.3. Składowanie kostek 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

255.2 Krawężnik z betonu wibroprasowanego 

Krawężnik z betonu wibroprasowanego o wym. 20x30 cm do wykonania fundamentu umocnienia musi spełniać 
wymagania SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

255.3 Obrzeże betonowe 

Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm do wykonania umocnienia musi spełniać wymagania SST D-08.03.01 „Obrzeża 
betonowe”. 

255.4 Beton 

Beton B15 (C12/15) na wykonanie ławy betonowej pod krawężnik i obrzeże musi spełniać wymagania zgodnie z 
SST M-13.02.02 oraz PN–EN 206:2003. 

255.5 Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piaskowa 

Podsypkę cementowo - piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 

 piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość 
pyłów w piasku na podsypkę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 5 % (kategoria 2), 

 cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . Część 1.  
Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

255.6 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między prefabrykatami 

Zaprawę cementowo-piaskową wykonać w proporcji 1:2. 

 cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  

 piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. Zawartość pyłów w 
piasku na zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % (kategoria 1). 

 woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  

255.7 Geowłóknina separacyjna o gramaturze  ≥ 200g/m2 

Stosować należy geowłókninę separacyjną o następujących parametrach :  
– Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny włókien 

   (przy nacisku 2 kPa)   ≥ 45 l/ m
2 

/ s    PN-EN 11058  
– Umowny wymiar porów Q90  70 µm     PN-EN-ISO12956  
– Wytrzymałość na rozciąganie  min 17 kN/m    PN-EN-ISO10319  
– Odporność na przebicie  

   (metoda CBR)     min 3,0 kN    PN-EN-ISO12236  
– materiał: geowłóknina igłowana polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV  
– materiał powinien być odporny na działanie oleju i benzyny oraz wszystkich naturalnie występujących w 

glebie i wodzie rzecznej związków alkalicznych i kwasów. 
Do kotwienia geowłókniny do podłoża zaleca się stosowanie systemowych elementów kotwiących zalecanych przez 
Producenta geosyntetyku. 

255.8 Płyty betonowe ażurowe 

Do umocnień stosować ażurowe płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 o następujących parametrach: 

 wymiary 75x100x12cm, 

 wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤ 6,0 %), 
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 klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥ 5,0 MPa; minimalna 
wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa). 

Płyty betonowe ażurowe muszą posiadać atest do stosowania w budownictwie melioracyjnym. Do każdej partii 
sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia lub inny dokument 
potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań. Przy odbiorze partii materiałów na budowie 
Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego.  

255.9 Paliki drewniane 

Do mocowania płyt ażurowych stosować należy paliki ø 10 cm długości 2,0 m przeznaczone do robót 
melioracyjnych. Dopuszczalna odchyłka długości palika ± 5%. Długość zaciosów palików powinna być równa ich 
podwójnej średnicy. 

255.10 Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i ścieków”. 

255.11 Nasiona traw 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i ścieków”. 

255.12 Nawozy mineralne 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i ścieków”. 

256. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Sprzęt do przygotowywania mieszanki i układania mieszanki betonowej zgodnie z SST M-13.01.00 oraz SST M-
13.02.02. 
Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę - wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16 - 20 kN i 
powierzchnię płyty 0,35 – 0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 
Specjalistyczny sprzęt do układania kostki brukowej. 
Do przycinania prefabrykatów można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do wytwarzania podbudowy pod kostkę i zaprawy należy stosować betoniarki. 

257. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 

257.1 Transport kostki 

Transport prefabrykowanych kostek może się odbywać po osiągnięciu przez beton 80% projektowej wytrzymałości, 
dowolnym środkiem transportu zaakceptowanym przez Inżyniera, chroniąc przed uszkodzeniami. 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg PN-EN 1338. Prefabrykaty należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Elementy muszą być 
zapakowane przez producenta w folię i spięte taśmą stalową. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, 
którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również 
dźwigi samochodowe. 
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i 
kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
Prefabrykaty powinny być składowane na równym suchym podłożu, z użyciem podkładek i przekładek. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 

 datę pobrania próbek, 

 sposób pobrania próbek, 

 datę badań, 

 wyniki badań. 

257.2 Transport krawężników i obrzeży 

Transport krawężników i obrzeży wg SST D-08.01.01 oraz SST D-08.03.01. 
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257.3 Transport betonu 

Beton  transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu zgodnie 
z wymaganiami SST M-13.01.00. 

257.4 Transport cementu 

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-
08. 

257.5 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem , 
nadmiernym zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi materiałami sypkimi. 

257.6 Transport materiałów z drewna 

Paliki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Paliki transportować w wiązkach posiadających oznaczenia długości i średnic. 

257.7 Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem ogólnych zasad jak przy transporcie kostki betonowej. 

257.8 Transport geowłókniny 

Geowłókninę przewozić wg zasad podanych przez Producenta. 

257.9 Transport humusu, nasion traw i nawozów 

Humus, nasionatraw i nawozy przewozić wh SST D-06.01.01. 

258. WYKONANIE ROBÓT 

258.1 Ogólne warunki wykonania robot 

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

258.2 Zakres wykonywanych robót 

258.2.1 Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe elementów umocnienia. 

Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno-wysokościowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, 
dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć punktów. 

258.2.2 Roboty ziemne. 

Roboty ziemne związane z wykopaniem koryta lub podłoża gruntowego wykonane będą ręcznie. 

258.3 Ułożenie umocnienia z kostki 

258.3.1 Przygotowanie podłoża 

Przed wykonaniem umocnienia stożka należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Badanie   wskaźnika 
zagęszczenia, wg pktu 1.4.2 należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m

3
 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 

3 razy dla każdej podpory. Wskaźnik zagęszczenia stożka pod umocnienie prefabrykatów powinien wynosić Is  1,0 
wg Proctora. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 
nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
Rzędne wykonanych nasypów i ich spadki powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanych rzędnych nie powinny przekraczać  2 cm. Odchylenia od założonego 
spadku nie powinny przekraczać 1% . Nierówność powierzchni wykonanego stożka (wybrzuszenia i wklęśnięcia) 

mierzona łatą długości 4 m nie powinna przekraczać  1 cm. 

258.3.2 Wykonanie umocnienia 

5.4.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2 oraz deseń ich układania  powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m

2
 wstępnie wybranych 

kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.4.3.2. Warunki atmosferyczne 
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Ułożenie umocnienia z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie umocnienia skarp, jeśli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy 
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

5.4.3.3. Ułożenie umocnienia z kostek 

Zgodnie z dokumentacją kostka układana jest na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 20 cm.  
Warstwa umocnienia z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki można wykonywać w zasadzie ręcznie. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy obrzeżach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby 
kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą umocnienia zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem umocnienia 
na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożone umocnienie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Fundament umocnienia stanowi krawężnik betonowy o wymiarach 20x30cm na ławie z betonu B15 (C12/15) 
wykonany wg SST D-08.01.01. 
Obrzeża o wymiarach 8x30cm należy ustawiać w uprzednio wykonanym korycie na ławie betonowej B15 (B12/15) 
oraz na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając 
go. Obrzeża ułożyć wg SST D-08.03.01. 

258.3.3 Ubicie powierzchni umocnienia  z elementów betonowych 

Ubicie kostki należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do ubicia  nie wolno używać walca. Ubijanie  należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

258.3.4 Spoiny  

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi zaleca się wykonywać od 3 mm do 5 mm, lub według 
wskazań Inżyniera. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową lub cementową (zgodnie z Dokumentacją 
Projektową), spełniającą wymagania pktu 2. 
Zaprawę cementowo-piaskową i cementową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na umocnienie i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Po wypełnieniu spoin zaprawą powierzchnię umocnienia należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to 
umocnienia z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  

258.3.5 Pielęgnacja powierzchni umocnienia 

Umocnienie z kostki ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową lub cementową, po jego wykonaniu 
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać  w stanie wilgotnym przez 7 do 
10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) umocnienie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 

258.4 Wykonanie umocnienia płytami ażurowymi 

Po usunięciu warstwy humusu ze skarp należy na wyprofilowanym podłożu rozścielić geowłókninę a następnie 
podsypkę cementowo-piaskową gr. 15 cm. Geowłókninę rozłożyć na podłożu równo, bez załamań, z zachowaniem 
minimalnych zakładów podanych przez Producenta geosyntetyku lecz nie mniejszych niż 50 cm. W celu stabilizacji 
geowłókniny na skarpach zaleca się mocowanie jej do podłoża systemowymi elementami kotwiącymi. 
Na podbudowie ułożyć płyty ażurowe wg założeń Dokumentacji Projektowej.  
Układanie płyt ażurowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać bezpośrednio ze środków 
transportowych lub z miejsca składowania. Płyty ażurowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią 
przylegały do podbudowy. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 
mm. Szczeliny pomiędzy płytami nie powinny być większe niż 3 mm. Każdą płytę ażurową należy mocować przez 
montaż w otworach płyty palików drewnianych w liczbie 2 sztuki na płytę. 
Spoiny pomiędzy prefabrykatami należy wypełnić kruszywem lub zaprawą cementową w taki sposób, aby po 
zagęszczeniu wypełniał spoiny na pełną wysokość płyt. 
Do ubijania płyt stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego lub ubijaki ręczne z osłoną gruntową 
dla ochrony płyt przed uszkodzeniem. 
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258.5 Humusowanie i obsianie trawą 

Otwory w płytach ażurowych skarp należy wypełnić humusem na pełną wysokość i obsiać nasionami traw. Prace 
wykonać wg zasad podanych w SST D-06.01.01. 

259. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

259.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

259.2 Kontrola jakości umocnienia kostką betonową 

259.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech 
charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 

 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.1, 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Przed przystąpieniem do umocnienia skarp należy sprawdzić równość skarpy i stopień zagęszczenia.   

259.3 Kontrola umocnienia skarp betonową kostką brukową 

a) Materiały należy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność z pktem 2 niniejszej SST. 
Kontrola materiałów polega na sprawdzeniu norm przedmiotowych, ich aprobat technicznych i atestów na zgodność 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
Dodatkowo należy sprawdzić wygląd zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu; dopuszczalne wady i uszkodzenia 
podano odpowiednio w tablicy 1. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementu należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz  przymiaru stalowego lub 
taśmy, dopuszczalne odchyłki wymiarów podano w pkcie 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenie odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Pozostałe badania prefabrykatów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338. 
 
b) Sprawdzenie wykonania umocnienia z elementów betonowych obejmuje:  
– stopień zagęszczenia podsypki nie mniejszy niż 1,0, 
– grubość podbudowy: 

grubość podbudowy należy sprawdzać w 10 punktach wskazanych przez Inżyniera na każdym z przyczółków. 

Grubość podsypki nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm, 
– dokładność wykończenia powierzchni umocnienia kontroluje się łatą 3 metrową; największe zagłębienie pod taką 

łatą nie może przekraczać 1 cm, 
– dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadku nie może przekraczać 0,3 %, 
– szerokość spoin pomiędzy elementami powinna spełniać wymagania pktu 5. Spoiny powinny być wypełnione co 

najmniej na 3/4 grubości elementów. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału 
wypełniającego na długości ok. 10 cm i zbadanie głębokości wypełnienia spoiny. W tych samych miejscach 
należy zbadać szerokość spoiny, 

– wygląd umocnienia: brak spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin. 

259.4 Kontrola umocnienia elementami prefabrykowanymi 

Podczas prowadzenia robót należy kontrolować: 

 zgodność wykonywania umocnienia z Dokumentacją Projektową, 

 jakość zastosowanych materiałów: geowłókniny, podbudowy, krawężników, obrzeży, płyt, kołków 
drewnianych,  

 kształt i wymiary przekroju umocnienia, 

 rzędną spodu i góry umocnienia. 
Kontrolę ułożenia krawężników i obrzeży przeprowadzić wg SST D-08.01.01 i SST D-08.03.01. 
Jeżeli w czasie kontroli Inżynier stwierdzi jakąkolwiek niezgodność umocnienia rowu z Dokumentacją Projektową 
odmówi przyjęcia wykonanych robót. Wykonawca musi poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i 
ponownie zgłosić je do badania. 

259.5 Kontrola humusowania i obsiania nasionami traw 

Kontrolę robót związanych z humusowaniem i obsianiem nasionami traw przeprowadzić wg SST D-06.01.01. 

260. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest: 

 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni umocnienia kostką na podbudowie, 
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 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni umocnienia płytami ażurowymi, 

 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni plantowania i humusowania, 

 m [metr] długości krawężnik lub obrzeża na ławie betonowej. 

261. ODBIÓR ROBÓT 

261.1 Ogólne zasady odbioru 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 Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

261.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 równość i stopień zagęszczenia podłoża gruntowego, 

 ułożenie podkładu pod umocnienia, 

 ułożenie ław pod elementy prefabrykowane. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz wymaganiami pkt. 6 

niniejszej SST. 

262. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
Cena jednostkowa  m

2
 umocnienia kostką uwzględnia:  

j) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
k) prace pomiarowe;  
l) wykonanie robót ziemnych, 
m) plantowanie skarp pod umocnienie;  
n) rozścielenie podsypki cem.-piaskowej; 
o) wykonanie umocnienia skarp kostką z wypełnieniem i pielęgnacją spoin;  
p) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 
q) wywóz odpadów, uporządkowanie terenu robót. 
 
Cena jednostkowa  m

2
 umocnienia płytami ażurowymi uwzględnia:  

r) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji – zakup materiałów, transport itp ;  
s) prace pomiarowe;  
t) wykonanie robót ziemnych, 
u) plantowanie skarp pod umocnienie;  
v) rozłożenie geosyntetyku z kotwieniem; 
w) rozścielenie podsypki cem.-piaskowej; 
x) wykonanie umocnienia skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem i pielęgnacją spoin;  
y) wbicie kołków drewnianych; 
z) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST; 
aa) wywóz odpadów, uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa m

2
 humusowanie i obsiania – wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i 

ścieków” pkt. 9. 
 

Cena jednostkowa m krawężnika betonowego na ławie – wg SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt. 9. 
 
Cena jednostkowa m obrzeża betonowego – wg SST D-08.03.01 „Obrzeża betonowe” pkt. 9. 

263. PRZEPISY ZWIĄZANE 

263.1 Normy 

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań  
PN-EN 197-1        Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2        Cement . Część 2. Ocena zgodności  
PN–88/B-06250      Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-79/B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 



 

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 
M-11.01.01 

 

 579 

PN-N-03010:1983  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbek.  
PN-ISO 9862:1994  Geotekstylia. Pobieranie próbek laboratoryjnych i przygotowanie próbek do 

badań.  
PN-ISO 10318:2007  Geotekstylia. Terminologia.  
PN-ISO 10319:2010  Geotekstylia. Badania wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek.  
PN-B-10021:1980  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań 
PN-B-04111:1984 Materiały kamienne – oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
BN-69/9226-01 Paliki i pale 

 
Dz.U. Nr 63 z dn. 03.08.2000 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 735 z dnia 30.05.2000. 

M-20.01.13        UMOCNIENIE SKARP I DNA RZEK 

 

 

264. WSTĘP 

264.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem umocnienia koryta cieków w ramach 
realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w 
miejscowości Kup”. 

264.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.  

264.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem umocnienia koryta cieków płytami prefabrykowanymi, kamieniem oraz betonem. 
Prace należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej.  

264.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w OST D–M–00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

264.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 
Inżyniera.  

265. MATERIAŁY  

265.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-M 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2.  
Stosowane materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM oraz być zatwierdzone przez 
Inżyniera.  

265.2 Płyty betonowe ażurowe i pełne 

Do umocnień stosować ażurowe płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 o 
następujących parametrach: 

 wymiary 75x100x12cm, 
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 wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤ 6,0 %), 

 klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥ 5,0 MPa; 
minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa). 

 
Do umocnień stosować pełne płyty betonowe spełniające wymagania PN-EN 1339 o 
następujących parametrach: 

 grubość 15 cm, wymiar długości i szerokości nie większy niż 3,0 m, 

 wymagania na warunki atmosferyczne – klasa 2 (nasiąkliwość średnia ≤ 6,0 %), 

 klasa wytrzymałości na zginanie – klasa 2 (wytrzymałość charakterystyczna ≥ 5,0 MPa; 
minimalna wytrzymałość na zginanie ≥ 4,0 MPa). 

 
Płyty betonowe ażurowe i pełne muszą posiadać atest do stosowania w budownictwie 
melioracyjnym. Do każdej partii sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być 
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. Przy odbiorze partii materiałów na budowie Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania w zakresie wyglądu zewnętrznego.  

265.3 Geowłóknina separacyjna o gramaturze  ≥ 200g/m2 

Stosować należy geowłókninę separacyjną o następujących parametrach :  
– Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny włókien 

   (przy nacisku 2 kPa)   ≥ 45 l/ m
2 
/ s    PN-EN 11058  

– Umowny wymiar porów Q90  70 µm     PN-EN-ISO12956  
– Wytrzymałość na rozciąganie  min 17 kN/m    PN-EN-ISO10319  
– Odporność na przebicie  

   (metoda CBR)     min 3,0 kN    PN-EN-ISO12236  
– materiał: geowłóknina igłowana polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu 

UV  
– materiał powinien być odporny na działanie oleju i benzyny oraz wszystkich naturalnie 

występujących w glebie i wodzie rzecznej związków alkalicznych i kwasów. 
Do kotwienia geowłókniny do podłoża zaleca się stosowanie systemowych elementów 
kotwiących zalecanych przez Producenta geosyntetyku. 

265.4 Beton 

Do wykonania podbudowy pod umocnienie płytami ażurowymi stosować należy beton B10 
(C8/10). 
Do wykonania podbudowy pod umocnienie płytami pełnymi stosować należy beton B20 
(C16/20). 
Betony muszą spełniać wymagania SST M-13.02.02 oraz PN–EN 206:2003. 

265.5 Podsypka cementowo – piaskowa i podsypka piaskowa 

Podsypkę cementowo - piaskową należy wykonać w proporcji 1:4. 

 piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13139 „Kruszywa do 
zapraw”. Zawartość pyłów w piasku na podsypkę cem.-piaskową nie powinna 
przekraczać 5 % (kategoria 2), 

 cement - należy stosować cement portlandzki marki 25 wg PN-EN 197-1 Cement . 
Część 1.  

Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

265.6 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między prefabrykatami 

Zaprawę cementowo-piaskową wykonać w proporcji 1:2. 

 cement portlandzki – cement 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1  

 piasek - powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13139 „Kruszywa do zapraw”. 
Zawartość pyłów w piasku na zaprawę cem.-piaskową nie powinna przekraczać 3 % 
(kategoria 1). 
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 woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.  

265.7 Obrzeże betonowe 

Obrzeże betonowe o wym. 8x30 cm do wykonania umocnienia musi spełniać wymagania SST 
D-08.03.01 „Obrzeża betonowe”. 

265.8 Kamień 

Do wykonania umocnienia narzutem kamiennym stosować kamień otaczakowy o granulacji 50-
150 mm. 

265.9 Paliki drewniane 

Do mocowania płyt ażurowych stosować należy paliki ø 10 cm długości 2,0 m. 
Do wykonania palisady stosować należy paliki ø 10 cm długości 1,5 m. 
Paliki muszą być przeznaczone do robót melioracyjnych.  
Dopuszczalna odchyłka długości palika ± 5%. Długość zaciosów palików powinna być równa ich 
podwójnej średnicy. 

265.10 Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i 
ścieków”. 

265.11 Nasiona traw 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i 
ścieków”. 

265.12 Nawozy mineralne 

Ziemię urodzajną stosować wg SST D-06.01.01 „Umocnienie powierzchniowe skarp, rów i 
ścieków”. 

266. SPRZĘT  

266.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

266.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek podsiębiernych, 

 równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

 urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

 zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

 ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

 wibratorów samobieżnych, 

 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 

 cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 
niedostępnych). 

267. TRANSPORT  

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

267.1 Transport krawężników i obrzeży 

Transport krawężników i obrzeży wg SST D-08.01.01 oraz SST D-08.03.01. 
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267.2 Transport betonu 

Beton  transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia wytworzonego betonu zgodnie 
z wymaganiami SST M-13.01.00. 

267.3 Transport cementu 

Cement powinien być transportowany w workach samochodami krytymi, zgodnie z wymaganiami normy BN-88/6731-
08. 

267.4 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem , 
nadmiernym zawilgoceniem i zmieszaniem z innymi materiałami sypkimi. 

267.5 Transport materiałów z drewna 

Paliki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Paliki transportować w wiązkach posiadających oznaczenia długości i średnic. 

267.6 Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi z zachowaniem ogólnych zasad jak przy transporcie kostki betonowej. 

267.7 Transport geowłókniny 

Geowłókninę przewozić wg zasad podanych przez Producenta. 

267.8 Transport humusu, nasion traw i nawozów 

Humus, nasionatraw i nawozy przewozić wh SST D-06.01.01. 

268. WYKONANIE ROBÓT  

268.1 Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 
Prace regulacyjne powinny być wykonane w czasie minimalnego zagrożenia powodzią czyli w 
okresie od 1 września do 31 października. 
Zakres umocnienia cieku wykonać należy wg wytycznych gestora cieku oraz wg Dokumentacji 
Projektowej. 
W wyniku prac należy uzyskać wymiary geometryczne koryta rzeki zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

268.2 Prace przygotowawcze 

Prace pomiarowe na długości umocnienia cieku należy przeprowadzić zgodnie z SST D-
01.01.01. 
W ramach robót melioracyjnych Wykonawca zapewni obejścia wodne na ciekach lub inne 
zabezpieczenia umożliwiające prowadzenie robót. Rozwiązanie zaproponuje Wykonawca robót 
w dostosowaniu do własnych możliwości sprzętowych oraz stanu faktycznego cieku. 
Rozwiązanie podlega akceptacji Inżyniera. 
Zdjęcie humusu w pasie regulacji i umocnienia cieku należy wykonać wg SST D-01.02.02. 
Grubość usuniętej warstwy humusu wg Dokumentacji Projektowej oraz stanu faktucznego. 
Dno cieku należy oczyścić i pogłębić, aby po wykonaniu umocnienia prefabrykatami uzyskać 
projektowany profil koryta. W miejscach regulacji przebiegu cieku w planie przewiduje się 
lokalne wykonanie nasypów. Roboty ziemne prowadzić wg SST D-02.00.01. 

268.3 Wykonanie umocnienia w obrębie mostu na rz. Brynicy 

Skarpy i dno rzeki wyprofilować i oczyścić, a następnie rozłożyć geowłókninę separacyjną. 
Geosyntetyk ułożyć należy równo, bez załamań i zmarszczek z zapewnieniem minimalnych 
zakładów podanych przez Producenta materiału lecz nie mniejszych niż 50 cm. 
Na dnie rzeki na geowłókninie rozścielić w warstwie gr. 20 cm beton B20(C16/20). Na betonie 
ułożyć płyty betonowe gr. 15 cm. Wymiar płyt w planie dostosować do wymiarów przekroju 
poprzecznego rzeki tak, aby możliwe było układanie płyt w sposób mijankowy bez większych 
ubytków materiałowych. 
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Na skarpach rzeki na geowłókninie rozścielić w warstwie gr. 15 cm podsypkę cementowo-
piaskową i ułożyć płyty betonowe ażurowe gr. 12 cm. Każdą płytę ażurową należy mocować 
przez montaż w otworach płyty palików drewnianych w liczbie 2 sztuki na płytę. 
Układanie płyt pełnych i ażurowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania. Płyty należy układać tak, 
aby całą swoją powierzchnią przylegały do podsypki. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać 
lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami należy 
wypełnić kruszywem lub zaprawą cementową w taki sposób, aby po zagęszczeniu wypełniał 
spoiny na pełną wysokość płyt. Do ubijania płyt stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego lub ubijaki ręczne z osłoną gruntową dla ochrony płyt przed 
uszkodzeniem. 
Umocnienie dna rzeki ograniczyć należy palisadą z kołków drewnianych w zakresie 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej. 
Umocnienie skarp rzeki ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej 
B15(C12/15) wykonanym wg SST D-08.03.01. 

268.4 Wykonanie umocnienia w obrębie obiektu na cieku R-D 

Po przeprowadzonej regulacji koryta cieku skarpy i dno cieku wyprofilować i oczyścić, a 
następnie rozłożyć geowłókninę separacyjną. Geosyntetyk ułożyć należy równo, bez załamań i 
zmarszczek z zapewnieniem minimalnych zakładów podanych przez Producenta materiału lecz 
nie mniejszych niż 50 cm. 
Na dnie cieku na geowłókninie rozścielić w warstwie gr. 10 cm beton B20(C16/20). Na betonie 
ułożyć narzut kamienny w warstwie gr. 20 cm. 
Na skarpach cieku na geowłókninie rozścielić w warstwie gr. 15 cm podsypkę cementowo-
piaskową i ułożyć płyty betonowe ażurowe gr. 12 cm. Każdą płytę ażurową należy mocować 
przez montaż w otworach płyty palików drewnianych w liczbie 2 sztuki na płytę. 
Układanie płyt ażurowych na uprzednio przygotowanym podłożu może się odbywać 
bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania. Płyty należy układać tak, 
aby całą swoją powierzchnią przylegały do podsypki. Powierzchnie płyt nie powinny wystawać 
lub być zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. Spoiny pomiędzy prefabrykatami należy 
wypełnić kruszywem lub zaprawą cementową w taki sposób, aby po zagęszczeniu wypełniał 
spoiny na pełną wysokość płyt. Do ubijania płyt stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego lub ubijaki ręczne z osłoną gruntową dla ochrony płyt przed 
uszkodzeniem. 
Umocnienie dna cieku ograniczyć należy palisadą z kołków drewnianych w zakresie 
przewidzianym w Dokumentacji Projektowej. 
Umocnienie skarp cieku ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej 
B15(C12/15) wykonanym wg SST D-08.03.01. 

268.5 Humusowanie i obsianie trawą 

Otwory w płytach ażurowych wypełnić humusem na pełną wysokość i obsiać mieszankami traw. 
Teren wzdłuż umocnienia cieku po zakończeniu prac melioracyjnych należy zrekultywować. 
Prace wykonać wg zasad podanych w SST D-06.01.01. 

269. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

269.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

269.2 Kontrola jakości umocnienia 

Należy kontrolować równość powierzchni pod układane umocnienie, sprawdzać czy 
powierzchnia po ułożeniu elementów umocnienia jest równa.  
Kontrola polega na sprawdzeniu :  

 prawidłowość wykonania odmulenia i wyprofilowania skarp cieku, 

 prawidłowości ułożenia geotkaniny, 

 prawidłowości wykonania palisady z kołków, 
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 prawidłowości wykonania podbudowy betonowej (wg SST M-13.01.00 oraz SST M-
13.02.02), 

 wskaźnika zagęszczenia gruntu pod umocnieniem,  

 jakość materiałów (płyty ażurowe, płyty pełne, paliki drewniane, beton, kruszywo)  

 prawidłowość ułożenia płyt, 

 dokładność wykonania robót wykończeniowych. 

269.3 Kontrola umocnienia elementami prefabrykowanymi 

Podczas prowadzenia robót należy kontrolować: 

 zgodność wykonywania umocnienia z Dokumentacją Projektową, 

 jakość zastosowanych materiałów: geowłókniny, podbudowy, obrzeży, płyt, kołków 
drewnianych,  

 kształt i wymiary przekroju umocnienia, 

 rzędną spodu i góry umocnienia. 
Kontrolę ułożenia obrzeży przeprowadzić wg SST D-08.03.01. 
Jeżeli w czasie kontroli Inżynier stwierdzi jakąkolwiek niezgodność umocnienia rowu z 
Dokumentacją Projektową odmówi przyjęcia wykonanych robót. Wykonawca musi poprawić 
wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i ponownie zgłosić je do badania. 

269.4 Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrolę przeprowadzić wg SST D-06.01.01 pkt. 6. 

270. OBMIAR ROBÓT 

270.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

270.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest : 

 km [kilometr] w odniesieniu do robót pomiarowych prowadzonych w korycie cieku, 

 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni zdjętego humusu wraz z wywozem,  

 m
3
 [metr sześcienny] kubatury robót ziemnych, 

 m
2
 [metr kwadratowy] powierzchni wykonanego umocnienia określonego rodzaju 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie, 

 m [metr] długości elementów prefabrykowanych na ławie oraz palisady z kołków 
drewnianych, 

przy spełnieniu wymagań Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

271. ODBIÓR ROBÓT  

271.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane umocnienie należy uznać za zgodne z 
wymaganiami i Dokumentacją Projektową.  

271.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 równość i stopień zagęszczenia podłoża gruntowego, 

 ułożenie podkładu pod umocnienia, 

 ułożenie ław pod elementy prefabrykowane. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz wymaganiami pkt. 6 

niniejszej SST. 
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272. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

272.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

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

272.2 Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za wykonane umocnienie należy przyjmować zgodnie z obmiarem i Dokumentacją 
Projektową. 
 
Cena jednostkowa km robót obejmuje: 

j) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
k) roboty pomiarowe, 
l) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

 
Cena jednostkowa m

2
 usunięcia humusu obejmuje: 

m) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
n) oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
o) roboty pomiarowe, 
p) zdjęcie humusu z wywozem, 
q) oczyszczenie koryta rzeki (odmulanie) z wywozem urobku, 
r) uporządkowanie terenu, 
s) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

 
Cena jednostkowa m

3
 robót ziemnych obejmuje: 

t) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
u) oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
v) roboty pomiarowe, 
w) wykonanie obejścia wodnego lub zabezpieczenie koryta cieku na czas robót 
umocnieniowych z utrzymanie zabezpieczeń i rozbiórką po zakończeniu robót, 
x) wykonanie wykopu z wywozem urobku, 
y) wykonanie nasypu z dowozem kruszywa i zagęszczeniem, 
z) uporządkowanie terenu, 
aa) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

 
Cena jednostkowa m

2
 umocnienia prefabrykatami lub narzutem kamiennym obejmuje: 

bb) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
cc) transport materiałów na miejsce wbudowania, 
dd) oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
ee) roboty pomiarowe, 
ff) profilowanie koryta pod umocnienie, 
gg) rozłożenie geowłókniny z kotwieniem, 
hh) wykonanie podsypki lub podbudowy, 
ii) wykonanie umocnienia dna prefabrykatami z zamuleniem otworów i spoin lub 
wykonanie narzutu kamiennego, 
jj) wbicie kołków drewnianych pod mocowanie płyt ażurowych; 
kk) uporządkowanie terenu, 
ll) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

 
Cena jednostkowa m palisady z kołków obejmuje: 

mm) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
nn) transport materiałów na miejsce wbudowania, 
oo) oczyszczenie i zabezpieczenie terenu robót, 
pp) lokalizacja, oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń podziemnych  w 
strefie robót, 



 

M-11.01.01 
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego 

w miejscowości Kup 

 

                                                                                                               586 

qq) roboty pomiarowe, 
rr) wykonanie palisady z kołków, 
ss) uporządkowanie terenu, 
tt) przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

 
Cena jednostkowa m

2
 humusowanie i obsiania – wg SST D-06.01.01 „Umocnienie 

powierzchniowe skarp, rów i ścieków” pkt. 9. 
 

Cena jednostkowa m krawężnika betonowego na ławie – wg SST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe” pkt. 9. 
 
Cena jednostkowa m obrzeża betonowego – wg SST D-08.03.01 „Obrzeża betonowe” pkt. 9. 
 
Uwaga: W cenach jednostkowych uwzględnić należy wszystkie koszty związane z 
zabezpieczeniem prac prowadzonych w korycie cieku.  

273. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu 
PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 
PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 
PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec. 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 

powszechnego użytku 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-ISO 10318:2007 Geotekstylia. Terminologia 
PN-ISO 10319:2010 Geotekstylia. Badania wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek 
BN-69/9226-01 Paliki i pale. 
 
 
    
 

M-20.01.14  INNE ROBOTY - URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE 

RUCH PIESZYCH 

 

274. WSTĘP 

274.1 P

rzedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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274.2  

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

274.3 Z

akres robót obejmujących SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 
urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy w postaci balustrad U-11a z furtkami. Lokalizacja urządzeń 
zabezpieczających ruch pieszy i rowerowy zgodnie z Dokumentacją Projektową i stanem faktycznym. 

274.4 O

kreślenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 
1.4. 

274.5 O

gólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

275. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 

275.1 M

ateriały do wykonania balustrad U-11a z furtkami 

 gotowe balustrady składające się z ramy wykonanej z płaskownika 100x12mm i pionowych szczeblinek 
wykonanych z płaskownika 50x10mm; rozstaw szczeblinek nie większy niż 14cm. 

 marki stalowe do mocowania balustrady do fundamentu, 

 śruby, 

 furtki stalowe wg rozwiązania indywidualnego dostosowanego do konstrukcji balustrad U-11a (np. rama z 
kształtownika ze szczeblinkami pionowymi o module jak w konstrukcji balustrady). 

Balustrady powinny być wykonane w wytwórni, w elementach o długości dostosowanej do możliwości 
przewozowych. Człony balustrady łączone za pomocą spoin na budowie. 
Balustrada wykonana ze stali St3S lub S235J0 zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe warstwą 
o grubości zgodnie PN-EN ISO 1461, styki montażowe metalizowane oraz pomalowane farbami proszkowymi 
warstwą o grubości minimalnej 110μm. Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące 
elementów, należy naprawić farbami wysokocynkowymi z dużą zawartością części stałych. Elementy połączeniowe 
(śruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie. 

275.2 M

ateriały na fundament pod słupki 

Beton B20(C16/20) powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST M-13.02.02. 

276. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 
Wykonanie dołów pod słupki, fundament ogrodzenia, ustawienie słupków będzie wykonane ręcznie. 

277. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.4. 
Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu. 

278. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 

278.1 W

ykonanie dołów pod słupki i fundament 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 0,8-
1,2 m. Doły pod fundament powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału 
odcinków prostych na mniejsze odległości odpowiadające długościom przęseł ogrodzenia i w takich odległościach 
wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy dążyć, aby odległość pomiędzy słupkami była jednakowa we wszystkich 
odcinkach ogrodzenia. 
Dno wykopów należy wyrównać i zagęścić. 
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278.2 U

stawienie balustrady U-11a 

Lokalizacja balustrady winna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Roboty związane z w ustawieniem balustrad obejmują wykonanie następujących czynności: 

 jeśli konieczne – połączenie członów balustrady przez spawanie, 

 wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

 wykonanie dołów pod słupki balustrady, 

 przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentów pod słupki wraz z zabetonowaniem w nich 
marek stalowych do zamocowania balustrady, 

 zamocowanie balustrady, 

 wytworzenie i zamocowanie furtek, 

 uzupełnienie ochrony antykorozyjnej. 
Złącza spawanych elementów powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej 0,12m od 
poziomu chodnika. 
Minimalne wysokości balustrad wynoszą: 

 1,1m przy chodnikach dla pieszych 

 1,2m przy ścieżkach rowerowych 

 1,3m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi. 
W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do 
słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być 
większe niż 8 do 10 cm. 
Po zamocowaniu przęseł balustrady należy sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne i uzupełnić ewentualne 
uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powłoki antykorozyjnej można użyć farb wysokocynkowymi z 
dużą zawartością części stałych. 

279. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania ogrodzenia z Dokumentacją Projektową i stanem faktycznym, 

 poprawności wykonania fundamentów pod słupki, 

 poprawność ustawienia słupków, 

 dokładność przymocowania przęseł, 

 dokładność wykonania i montażu furtek, 

 wysokość ustawienia, 

 ciągłość, wygląd i grubość zabezpieczenia antykorozyjnego. 
Grubość zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy się grubościomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi 
zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808. 

280. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

280.1 J

ednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest m [metr] ustawionej balustrady segmentowej wraz z 3 furtkami stalowymi wg zasad 
niniejszej SST oraz zaleceń Inżyniera. 

281. 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 Projektową, SST i zaleceniami Inżyniera jeśli wszystkie 
badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

282. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

282.1 C

ena jednostkowa 

Cena jednostkowa m zamontowanej balustrady obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 roboty przygotowawcze, 

 wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

 połączenie członów balustrady przez spawanie, 

 wykonanie dołów pod słupki balustrady i furtek, 

 przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentów pod słupki wraz z zabetonowaniem w nich 
marek stalowych do zamocowania balustrady, 

 zamocowanie balustrady, 
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 wytworzenie i zamocowanie furtek, 

 regulacja furtek, 

 uzupełnienie ochrony antykorozyjnej, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w SST, 

 koszt utrzymania czystości na terenie budowy. 

283. PRZEPISY ZWIĄZANE 

283.1 N

ormy 

PN-EN ISO 2178   Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości powłok -- 
Metoda magnetyczna 

PN-EN ISO 2808   Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN 10210-2  Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10305-1  Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu 

ciągnione na zimno. 
PN-EN 499  Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego 

spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 

283.2 I

nne dokumenty 

Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) 
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M-20.01.15  INNE ROBOTY – OGRODZENIE Z KLINKIERU 

 

 

283.3 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabezpieczeniem ogrodzenia z elementów klinkierowych w związku z realizacją zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

283.4 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

283.5 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem 
ogrodzenia posesji z cegły klinkierowej.  
W przypadku, gdy możliwe jest skuteczne zabezpieczenie ogrodzenia przed uszkodzeniem i utratą stateczności w 
trakcie robót, można przyjąć takie zabezpieczenie bez konieczności rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia. 

283.6 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00. 

284. MATERIAŁY 

284.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

284.2 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu ogrodzenia są: 

 cegła klinkierowa, klasa wytrzymałości: 35, 

 płytka klinkierowa, 

 daszek klinkierowy czterospadowy (kopertowy), 

 zaprawa specjalistyczna do płytek i murów z cegły klinkierowej, 

 beton i pręty zbrojeniowe. 

284.3 Elementy klinkierowe 

Cegła i płytka klinkierowa oraz daszek klinkierowy, klasa wytrzymałości: 35. 
Klasyfikacja wg PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

284.4 Beton 

Beton do wypełnienia słupka wg SST M-13.02.02. 
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284.5 Stal zbrojeniowa 

Pręty zbrojeniowe muszą spełniać wymagania SST M-12.01.02. 

284.6 Zaprawa cementowa do klinkieru 

Stosować zaprawę specjalistyczną do cegły klinkierowej lub zaprawę z dodatkiem trasu. 

284.7 Materiały do zabezpieczenia ogrodzenia na czas trwania robót 

285. SPRZĘT 

285.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu stosować wg OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie technologicznym. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie 
technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

285.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- betoniarek, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
- ładowarek. 

286. TRANSPORT 

286.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu stosować wg OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

286.2 Transport materiałów 

286.2.1 Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

286.2.2 Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

286.2.3 Transport betonu – wg SST M-13.01.00. 

286.2.4 Transport stali zbrojeniowej – wg SST M-12.01.02. 

286.2.5 Transport elementów klinkierowych 

Elementy klinkierowe można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

287. WYKONANIE ROBÓT 

287.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót stosować wg OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i rrwyznaczeniu robót zostaną, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania 
zabezpieczenia ogrodzenia na czas trwania robót oraz w przypadku braku możliwości takiego zabezpieczenia 
projekt rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia w technologii zgodnej ze stanem istniejącym. 

287.2 Odbudowanie ogrodzenia z cegły klinkierowej 

Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze przez 
Inspektora nadzoru. 
Stan ogrodzenia po zakończeniu robót musi być zgodny z jego stanem sprzed rozpoczęcia robót. 

288. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

288.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót stosować wg OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 

288.2 Kontrola wykonania muru z cegły klinkierowej 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dokładności przy układaniu elementów 
klinkierowych i betonowych ogrodzenia oraz szerokość fugi cementowej. 
Kontroli podlega skład zaprawy murarskiej, która musi być przeznaczona do robót murowych z cegły klinkierowej. 
Roboty prowadzić zgodnie z PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

289. OBMIAR ROBÓT 

289.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

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

289.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m [metr] długości ogrodzenia poddanego zabezpieczeniu lub rozbiórce i odbudowie wg 
zasad niniejszej SST oraz zaleceń Inżyniera. 

290. 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 projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi ostatecznemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz zustaleniem należnego 
wynagrodzenia. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości i jakości i 
wartości. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności i Wykonawcy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznego odbioru robót jest protokół ostatecznego odbioru robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 

 dziennik budowy, 

 deklaracje zgodności oraz certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów wyniki badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, 

 oświadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy o 
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę, 
przepisami i obowiązującymi PN. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą Zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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291. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

291.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 
Cena wykonania jednostki obmiarowej w przypadku zabezpieczenia ogrodzenia bez rozbiórki obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 roboty pomiarowe, 

 zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 

 projekt technologiczny zabezpieczenia lub rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia klinkierowego, 

 zabezpieczenie i utrzymanie ogrodzenia przed utratą stateczności oraz uszkodzeniem wg technologii 
Wykonawcy, 

 demontaż i wywóz zabezpieczenia ogrodzenia, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 

 uporządkowanie miejsca robót. 
 
Cena wykonania jednostki obmiarowej w przypadku rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia obejmuje: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 roboty pomiarowe, 

 zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, 

 projekt technologiczny zabezpieczenia lub rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia klinkierowego, 

 roboty ziemne, 

 rozbiórka ogrodzenia, 

 wyprodukowanie mieszanki zaprawy specjalistycznej lub zaprawy na cemencie trasowym, 

 pielęgnację muru podczas wiązania, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST, 

 uporządkowanie miejsca robót. 

292. PRZEPISY ZWIĄZANE 

292.1 Normy 

PN-B-011 00   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
PN-8-02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-B-03010   Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-06250   Beton zwykły 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 

N 
PN-B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN -B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06712   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN 13139:2003/Ac2004 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
PN-B-27617   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i   ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-EN 196-3   Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6   Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
BN-88/6731-08   Cement. Transport i przechowywanie 
BN-82/6751-04   Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na włókninie przyszywanej 
BN-82/6753-01   Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
BN-71/6771-02   Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 

 
 
 
 

M-20.01.42  ŚCIANA  OPOROWA 
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11. WSTĘP 

11.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem i montażem ściany oporowej  z prefabrykowanych płyt z betonu zbrojonego pomiędzy 
słupami stalowymi w ramach realizacji zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

11.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót w ramach realizacji obiektów inżynierskich. 

11.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem ściany 
oporowej z prefabrykowanych płyt z betonu zbrojonego pomiędzy słupami z kształtowników stalowych. 
 
Uwaga: Ściana oporowa zlokalizowana jest nad światłowodem. 

11.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

11.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

12. MATERIAŁY 

12.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

12.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych z elementów prefabrykowanych niniejszą SST, są: 

 płyty żelbetowe o wymiarach 9 x 50 x 147,5 cm , 

 kształtowniki stalowe (słupy) z profili HEB140 długości L=3,0 m, 

 cement, woda, 

 materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego słupów. 

12.3. Płyty żelbetowe 

Prefabrykowane płyty żelbetowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 
Płyty żelbetowe pełne muszą mieć umieszczone haki montażowe na dłuższym boku lub w narożach. 

12.3.1. Beton 

Beton B30(C25/30) do wykonania płyt prefabrykowanych musi spełniać wymagania SST M-13.01.00. 

12.3.2. Stal 

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500 SP) do wykonania prefabrykatów musi spełniać wymagania SST M-12.01.02. 

12.3.3. Wygląd zewnętrzny płyt 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z 
wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
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Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt żelbetowych 

            
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość 
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni górnej, 
wichrowatość powierzchni i krawędzi, mm 3 4 

Szczerby i uszkodzenia      liczba, max 3 4 

krawędzi i naroży      długość, mm, max 20 30 

      głębokość, mm, max 5 7 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt żelbetowych 

 
Rodzaj wymiaru 

Dopuszczalna odchyłka 
mm 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Płyty żelbetowe 

długość  10  16 

szerokość  6  10 

grubość  3  5 

 

12.3.4. Składowanie 

Płyty żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, z 
zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

12.4. Słupy stalowe 

Słupy stalowe wykonać z kształtownika szerokostopowego HEB140. Długość słupa L=3,0 m. 

12.5. Materiały do zabezpieczenia antykorozyjnego słupów 

Zabezpieczenie słupów stalowych wykonać zestawem farb do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji 
stalowych zaproponowanym przez Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

12.6. Zaprawa cementowa 

Na zaprawę stosować cement portlandzki 32,5 odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. 

12.7. Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”. 

13. SPRZĘT 

13.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

13.2. Sprzęt do montażu słupów stalowych i elementów prefabrykowanych 

Wykonawca przystępujący do montażu elementów prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

 żurawi samochodowych lub samojezdnych, 

 sprzęt do pogrążania słupów stalowych, 

 wibratorów płytowych, 

 ubijaków, 

 sprzęt do oczyszczenia stali i nakładania powłok malarskich. 
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14. TRANSPORT 

14.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

14.2. Transport materiałów 

14.2.1. Transport elementów prefabrykowanych 

Płyty żelbetowe i betonowe oraz słupy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna 
wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

14.2.2. Transport cementu 

Cement można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami materiałów. Podczas transportu materiał 
powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 

14.2.3. Transport elementów stalowych 

Słupy stalowe z kształtowników przewozić w pozycji poziomej zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 

14.2.4. Transport materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych – wg zaleceń Producenta 
materiałów. 

15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót opracuje projekt technologiczny ściany oporowej wraz z propozycją 
systemu malarskiego do zabezpieczenia antykorozyjnego słupów stalowych. W projekcie technologicznym 
Wykonawca robót uwzględni sposób prowadzenia prac w rejonie światłowodu. 

15.2. Montaż słupów 

Słupy stalowe pogrążać wg technologii przyjętej przez Wykonawcę robót z uwzględnieniem kolizji ze światłowodem. 

15.3. Montaż płyt 

Sposób osadzenia płyt powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową, SST, wskazaniami Inżyniera oraz z 
warunkami terenowymi. 
Układanie płyt żelbetowych pomiędzy słupami stalowymi może się odbywać bezpośrednio ze środków 
transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą żurawi samochodowych lub samojezdnych. 
Płyty żelbetowe należy układać tak, aby tworzyły równą płaszczyznę pionową i aby nie były przesunięte względem 
siebie w płaszczyźnie muru o więcej niż 5mm. 

15.4. Wypełnienie wolnych przestrzeni 

Przestrzenie wolne pomiędzy płytami prefabrykowanymi należy wypełnić zaprawą cementową zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

15.5. Wykonanie malarskich zabezpieczeń antykorozyjnych słupów stalowych 

Konstrukcję stalową umyć wodą z dodatkiem detergentu, emulgatora lub gotowego preparatu odtłuszczającego, a 
następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. Tak przygotowane podłoże oczyścić do wymaganego stopnia Sa 21/2 
przygotowania powierzchni i wykonać na nim powłoki malarskie wg zaleceń Producenta systemu. 

15.5.1. BiHP i ochrona środowiska 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BiHP i ochronie środowiska 
odpowiada Należy dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie odbywało się przy pomocy urządzeń o 
zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły metaliczne. 

15.5.2. Kolorystyka 

Powłokę nawierzchniową należy wykonać dla poszczególnych elementów w kolorystyce określonej w dokumentacji 
technicznej lub po uzgodnieniu z Inwestorem. 
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16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

16.2. Kontrola wykonania ściany oporowej 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchyłek 

wymienionych w punkcie 2 - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SST. 
Pozostałe wymagania dla płyt żelbetowych powinny być zgodne z BN-80/6775-03.01 i BN-80/6775-03.02. 
Pomiar grubości powłok zabezpieczenia antykorozyjnego stali należy przeprowadzić motodami zgodnymi z PN-EN 
ISO 2808:2000. Należy stosować metodę nieniszczącą (metoda 6). 
 

16.3. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

17. OBMIAR ROBÓT 

17.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

17.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest : 

 szt [sztuka] słupa stalowego, 

 element - w odniesieniu do wykonanej i zamontowanej prefabrykowanej płyty żelbetowej, 
wg zasad Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST. 

18. 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 projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne. 

19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

19.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

19.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie, utrzymanie i rozbiórka dróg technologicznych, 

 projekt technologiczny wykonania ściany oporowej, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie podłoża pod montaż elementów, 

 montaż słupów, 

 montaż płyt prefabrykowanych, 

 zabezpieczenie antykorozyjne słupów, 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 uporządkowanie terenu robót. 

20. PRZEPISY ZWIĄZANE 

20.1. Normy 

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Płyty drogowe. 

PN-EN 13139:2003/Ac2004 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 12620:2010  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 197-1        Cement . Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2        Cement . Część 2. Ocena zgodności  
PN–88/B-06250      Beton zwykły (archiwalna) 
PN–EN  206–1:2003/Ap1:2004  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i   ocena  
 przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  
 produkcji betonu 
PN-EN 10025:2005 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  
PN-EN 10034:1996 Dwuteowniki I i H ze stali konstrukcyjnej – dopuszczalne odchyłki wymiarowe i 

odchyłki kształtu. 
PN-EN 10079:1996 Stal – Wyroby – Terminologia. 
PN-ISO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed       nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.  

PN-ISO 8501-1/Ad1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 
stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 
stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok (Dodatek Ad1). 

PN-EN ISO 2808:2000 Oznaczanie grubości powłok. 
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery – próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw – część 
1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce  strumieniowo-ściernej – Żużel pomiedziowy. 

PN-EN ISO 11126-7:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 
stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej – część7 : Elektrokorund. 
Informacje i instrukcje – zeszyt IBDiM  nr 57. Warszawa 1998 r. 
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M-20.07.02        ZNAKI WYSOKOŚCIOWE 
 
 
 

293. WSTĘP 

293.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem znaków wysokościowych dla obiektu inżynierskiego realizowanego w ramach zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 

293.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

293.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem znaków 
wysokościowych, a zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.  

293.4 Określenia podstawowe 
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293.4.1 Znak wysokościowy – znak pomiarowy służący do oceny prawidłowej pracy 
obiektu inżynierskiego, mocowany w konstrukcji i powiązany ze znakiem stałym.  

293.4.2 Znak wysokościowy stały – znak pomiarowy posadowiony w niewielkiej 
odległości od obiektu i powiązany ze znakami mocowanymi w konstrukcji.  

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i OST D-M 00.00.00 
Wymagania Ogólne pkt 1.4.  

293.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania podano w OST D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inżyniera.  
Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą z naniesionymi punktami wysokościowymi (reperami).  

294. MATERIAŁY  

294.1 Znaki wysokościowe umieszczane na konstrukcji 

Znaki wysokościowe z aluminium lub stali nierdzewnej. Zastosowane znaki muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 
Do wklejenia znaków stosować żywiczna zaprawę kotwiącą wg SST M-20.10.01. 

294.2 Stały znak wysokościowy 

Materiały do wytworzenia znaku stałego z betonu B30 (C25/30) wg OST M 13.01.00.  

295. SPRZĘT  

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

296. TRANSPORT  

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

297. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
- Znaki wysokościowe rozmieścić zgodnie z Dokumentacją Projektową. Rzędne znaków ściennych oraz dokładne 
usytuowanie znaku stałego należy uzgodnić z Inżynierem.  
- Znaki osadzać w konstrukcji w otworach wierconych wg SST M 20.10.01. 
- Dla wykonywania okresowych pomiarów odkształceń wykonać stały znak wysokościowy (reper)  
- Stały znak wysokościowy wykonać w kształcie ostrosłupa ściętego i posadowić na gruncie rodzimym poniżej 
poziomu przemarzania, poza korpusem drogi, w odległości < 50 m od obiektu na terenie pasa drogowego.  
- Znak stały dowiązać do niwelacji państwowej.  
- Po wykonaniu należy dokonać pomiarów znaków wysokościowych i wysokościowych stałych i zestawić je w formie 
tabelarycznej oraz w formie rysunkowej (plan sytuacyjno – wysokościowy) inwentaryzującej punkty pomiarowo-
kontrolne.  

298. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

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

298.1 Kontrola materiałów 

Znaki wysokościowe nie powinny wykazywać widocznych gołym okiem uszkodzeń zewnętrznych.  

298.2 Kontrola robót 

Należy sprawdzić zgodność rozmieszczenia znaków wysokościowych z Dokumentacja Projektową.  

299. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru prac  podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Jednostką obmiarową jest szt [sztuka] znaku wysokościowego określonego rodzaju w miejscu wskazanym w 
Dokumentacji Projektowej oraz wg zaleceń Inżyniera. 

300. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót ostatecznych.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z Dokumentacją 
Projektową, SST oraz normami i przedstawić je do ponownego odbioru.  
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301. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

301.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

301.2 Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za daną jednostkę obmiarową w 
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie 
koszty wykonania danych prac. 
Cena jednostkowa powinna obejmować: 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 sprawdzenie i wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 wykonanie stałego znaku wysokościowego, 

 montaż na konstrukcji znaków wysokościowych, 

 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

302. PRZEPISY ZWIĄZANE  

302.1 Ogólne specyfikacje techniczne 

 D-M-00.00.00    Wymagania ogólne 

302.2 Przepisy geodezyjne 

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027) 
Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Stan prawny na 
dzień 24.03.2004 r. 
Instrukcje techniczne  Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, w szczególności: 

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, 
b) G-1 Pozioma osnowa geodezyjna, 
c) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, 
d) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, 

Wytyczne techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 
a) G-3.1 Osnowy realizacyjne 
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne 
c) G-4.3 Bezpośrednie pomiary wysokościowe 

302.3 Polskie Normy 

PN-78/N-02206 Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria błędów. Rachunek wyrównawczy. 
Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia 

PN-N-02211:2000 Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa 
PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia 
PN-91/N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia 
PN-N-99310:2000      Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia 

302.4 Przepisy mostowe 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735) 
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M-20.08.01        RUSZTOWANIA I DESKOWANIA 

 
 
 

303. WSTĘP 

303.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem rusztowań i deskowań dla obiektów inżynierskich realizowanych w ramach zadania: 
 
„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kup”. 
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303.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

303.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem deskowań i 
rusztowań a zakresem swym obejmują wymagania stawiane materiałom i wykonywanej pracy.  
Zakres robót obejmuje:  

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót,  
- wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża  
- wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera,  
 - rozebranie rusztowań (łącznie z ekranami ochronnymi) z usunięciem materiałów 
rozbiórkowych poza pas drogowy,  
 - naprawienie wszelkiego rodzaju ubytków i otworów w elementach istniejącej konstrukcji 
obiektu, związanych z wykonaniem rusztowań,  
 - wykonanie pomiarów i badań.  

303.4 Określenia podstawowe 

303.4.1 Rusztowania mostowe, konstrukcyjne - tymczasowa konstrukcja pomocnicza złożona 
z systemu elementów, elementów drewnianych i/lub profili stalowych, podtrzymująca 
deskowanie i przenosząca obciążenia od mostowej konstrukcji betonowej, żelbetowej 
lub sprężonej, sprzętu i ludzi do czasu uzyskania przez nią wymaganej nośności.  

303.4.2 Deskowanie - element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu 
konstrukcji betonowej, żelbetowej lub sprężonej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki 
betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu. Składa się głównie 
z materiałów osłonowych (np. szalunki systemowe, deski, sklejka, blachy lub arkusze z 
tworzyw sztucznych), pozostających w bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek 
poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio elementy osłonowe.  

303.4.3 Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania 
zaprojektowanego obiektu mostowego, których zadaniem jest przenoszenie obciążeń od 
konstrukcji montowanej z gotowych elementów jak również ciężaru sprzętu i ludzi.  

303.4.4 Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od sprzętu i 
ludzi.  

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i OST D-M 00.00.00 
Wymagania Ogólne pkt 1.4.  

303.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

303.5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w punkcie 1.5. OST D-M 00.00.00. 
Wymagania Ogólne. 

Przed przystąpieniem do montażu rusztowań konstrukcyjnych, montażowych i roboczych oraz deskowań, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykonania rusztowań i deskowań, który 
będzie zawierał:  
 - opis techniczny wykonania rusztowań i deskowań,  
 - zestawienie obciążeń,  

- sposób przygotowania podłoża uwzględniający jego nośność, odwodnienie,  
ukształtowanie i ewentualny sposób jego wzmocnienia,  

 - projekt montażu deskowań wraz z rysunkami technologicznymi,  
 - dokumentację techniczno-ruchową.  
Projekt technologiczny rusztowań powinien być wykonany zgodnie z WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania 
rusztowań dla budowy mostów stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego oraz dokumentacją techniczno 
ruchową.  

304. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 2.  
Do wykonania betonów architektonicznych należy stosować matryce uzgodnione z Zamawiającym.  
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304.1 Drewno  

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-67/D-95017.  
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-96000.  
Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-D- 96000 i PN –D- 96002.  

304.2 Elementy stalowe rusztowań 

Elementy składane rusztowań do budowy mostów wg PN-M-48090.  

304.3 Deskowania i rusztowania systemowe  

Mogą być stosowane rozwiązania systemowe deskowań i rusztowań, jeżeli posiadają one Atest lub Aprobatę 
Techniczną IBDiM.  

305. SPRZĘT  

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

306. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.  
Sposób załadowania, umocowania i transportu elementów przeznaczonych do deskowania, powinien zapewniać ich 
stateczność i uniemożliwiać przesunięciem się ładunku podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być 
zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem.  

307. WYKONANIE ROBÓT  

307.1 Wykonanie deskowań, rusztowań i matryc  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 5.  
Deskowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-06251.  
Do montażu rusztowań i deskowań można przystąpić po akceptacji przez Inżyniera projektu technologicznego 
deskowań i rusztowań, którego zawartość opisano w pk. 1.5.  
Montaż rusztowań mogą wykonywać tylko pracownicy przeszkoleni w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, 
pod kierunkiem uprawnionej osoby.  
Montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie Dokumentacją Projektową technologicznym, dokumentacją 
techniczną przeznaczoną dla danego typu rusztowania oraz instrukcjami producenta.  
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ugięciem i osiadaniem rusztowań 
pod wpływem ciężaru układanego betonu zgodnie z wartościami podanymi w projekcie.  
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu. Wykonawca rusztowania powinien zadbać, aby 
było ono sztywne, stabilne, dokładnie ustawione i bezpieczne.  
Deskowanie powinno być tak zaprojektowane, aby zapewnić uzgodniony z Koncesjonariuszem wygląd powierzchni 
betonowej (matryce, wykładziny o odpowiedniej fakturze, zatwierdzone przez Inżyniera) Konstrukcję rusztowania 
należy uziemić metalową sondą wbitą w podłoże gruntowe. Uprawniony elektryk powinien sprawdzić uziemienie 
przed odbiorem konstrukcji rusztowania.  

307.2 Tolerancje wykonania deskowań i rusztowań  

Deskowania i rusztowania należy wykonać z dokładnością zapewniającą spełnienie tolerancji wykonania podanych 
dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.  

307.3 Rozbiórka deskowań i rusztowań  

Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze usunięcia form i deskowań. 
Rozbiórka deskowań i rusztowań może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu 
określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w 
konstrukcji.  
Wytrzymałość dla konstrukcji żelbetowych musi osiągnąć minimum 75 % wytrzymałości gwarantowanej, a dla 
konstrukcji sprężonych, po osiągnięciu min 80% wytrzymałości gwarantowanej.  
Dopuszcza się demontaż deskowań ścian bocznych ustroju niosącego po upływie 1 ÷ 3 dób od betonowania, pod 
warunkiem zapewnienia właściwej temperatury i pielęgnacji betonu.  
Rusztowania należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym Nadzorem technicznym i geodezyjnym, unikając 
jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór.  
Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach 
technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę.  
 
 
 

307.4 Wymagania BHP na rusztowaniach  

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące oraz części składowe powinny być 
całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w stężeniach podłużnych i 
porzecznych rusztowania.  
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Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN E- 05003/01 
szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub inne urządzenia z 
silnikami elektrycznymi. Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o częstotliwości 50 Hz nie powinna 
przekraczać 12 Ω. Odległość miedzy uziomami nie powinna przekraczać 16 m .  
W przypadku kiedy w czasie prac remontowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego elementu rusztowania z 
przewodem linii energetycznej, w tym również przewodów trakcji, linie te na czas prowadzenia robót powinny być 
wyłączone, względnie Wykonawca powinien sporządzić projekt techniczny odpowiedniego zabezpieczenia. 
Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie wykonywanie 
rusztowań ze dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania.  
Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co najmniej 1.10 m i z 
krawężnikami wysokości 0.15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 
0.60m.  
Praca na rusztowaniach powinna odbywać się w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod 
rusztowaniami powinni mieć hełmy.  
Podczas prac należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze.  

307.4.1 Deskowania  

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 
projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040. W przypadkach stosowania nietypowych 
deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja 
deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej 
wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami 
roboczymi.  
 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej,  
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone,  
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,  
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do form, 
zaakceptowanego przez Inżyniera.  
 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i odebrane, aby 
wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Wykonawca 
powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby 
Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu.  
 
Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 
projektową:  
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm,  
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm,  
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  
– wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m,  
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):  
 -0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm,  
 +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,  
 -0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm,  
 +0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.  
 
Dopuszczalne ugięcia deskowań:  
1/200 l - w deskach i belkach pomostów,  
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych,  
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych.  
 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.  
Wymaga się aby deskowania betonów architektonicznych wyposażone zostały w matryce (wykładziny) o 
odpowiedniej fakturze, zatwierdzonej przez Inżyniera oraz żeby były dostarczone przez jednego producenta.  

307.4.2 Rusztowania  

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego, opartego 
na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać wymagania podane w PN-99/S-
10040 [17]. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji 
projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób 
posadowienia rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie 
pozwolenia.  
 
W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia:  
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a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%,  
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm,  
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej niż wychylenie o ± 10 cm w 
poziomie w mierze liniowej,  
d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dźwigarków) o ± 20 cm,  
e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm,  
f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%.  

308. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.  
Przed przystąpieniem do betonowania, Wykonawca powinien sprawdzić deskowania i rusztowania, pod względem 
wymagań odnośnie dokładności wymiarów i tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej dla danego rodzaju 
konstrukcji.  
Sprawdzeniu podlega poprawność zamocowania ściągów i usztywnień oraz uziemienia.  
Przed betonowaniem Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera, że tymczasowe elementy robót są gotowe do 
odbioru.  
Inżynier powinien odebrać rusztowania i deskowania, potwierdzając to wpisem do dziennik budowy W trakcie 
betonowania należy prowadzić pomiary osiadań i odkształceń.  
 
Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału zgodnie z:  
– PN-89/S-10050 w przypadku elementów stalowych,  
– PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.  
 
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:  
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,  
– łączniki, złącza,  
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących miarę 
odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),  
– efektywność stężeń,  
– wielkość podniesienia wykonawczego,  
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże.  
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi.  
 
Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być:  
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,  
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,  
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z poziomem 
wymaganym.  
Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem powinny być prowadzone 
badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te powinny być prowadzone również w czasie 
dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia.  

309. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.  
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót ostatecznych.  
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami.  
Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm  
i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z dokumentacją  
techniczną, OST oraz normami i przedstawić je do ponownego odbioru.  

310. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-D-95017   Śruby z łbem sześciokątnym  
PN-M.-82144   Nakrętki sześciokątne  
PN-M.-82269  Nakrętki napinające otwarte  
PN-M.-82503   Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  
BN-5028-12   Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i  kwadratowym  
PN-84/H-93000   Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości.  
   Walcówki pręty i kształtowniki. Wymagania i badania techniczne.  
PN-83/H-92120   Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.  
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-M-47900-1:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry  
PN-M-47900-2:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
PN-M-47900-3:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe  
PN-M-47900-4:1996   Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza  
PN-M-48090   Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów.  
   Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań.  
PN-S-10040    Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania  
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PN-B-03163-1:1998   Konstrukcje drewniane. Rusztowania.  
WP-D, DP-31   Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych,  żelbetowych 

lub z betonu sprężonego. M.K. W-wa 1967 r.  
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