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1. DM 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych i 
mostowych związanych z robotami budowalnymi realizowanymi na drogach. 

 Zakres stosowania STWiORB  

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
wojewódzkich zarządzanych 

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) „D-M-00.00.00. – Wymagania ogólne” obejmują 
wymagania dla robót realizowanych na drogach. 

 Określenia podstawowe 

 Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Inspektor Nadzoru – osoba uprawniona  przez Zamawiającego odpowiedzialna za prowadzenie wszystkich spraw związanych 
z nadzorowaniem robót w zakresie określonym w umowie. 

1.4.7. Inżynier - jest to osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiającego  i upoważniona do zarządzania realizacją 
umowy oraz nadzorowania robót w zakresie określonym mu w umowie. 

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.9. Kierownik projektu - jest to osoba uprawniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za prowadzenie wszystkich spraw 
związanych z  realizacją umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

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

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.15. Książka obmiarów lub druki obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt lub druk z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce lub drukach obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
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e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 

leżącej powyżej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.20 Obiekt mostowy – most i przepust. 

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy. 

1.4.22 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.24. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.25. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.26. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.27. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.29. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.30. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.33. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.34. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 

1.4.35. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.36. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 
szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy 
od ruchu pieszego. 

1.4.37.  Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.38.  Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.39.  Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.40.  Zmawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która 
dokonała wyboru oferty Wykonawcy. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera, Kierownika projektu i 
Zamawiającego. 

 Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy, punktów i słupków 
referencyjnych oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, jeden komplet STWiORB oraz 
dziennik czasowej kontroli organizacji ruchu. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone, zniszczone lub wymagające przestawienia znaki geodezyjne oraz punkty i słupki referencyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dla punktów referencyjnych Wykonawca powinien sporządzić opis topograficzny(na karcie formatu A4) zawierający: 

a) Kod punktu(np.H0412.00), 

b) Numer drogi wojewódzkiej, 

c) Rysunek pomocniczy określający położenie punktu referencyjnego na drodze wraz ze schematem sytuacji terenowej w 
miejscu jego lokalizacji, osie i numery krzyżujących się dróg, kierunek północy, 

d) Lokalizację poziomego oznaczenia punktu referencyjnego oraz słupka referencyjnego, 

e) Domiary do punktów stałych w terenie(minimum 3), 

f) Kilometraż punktu referencyjnego, 

g) Współrzędne geograficzne w układzie WGS84, 

h) Geodezyjne w układzie PUWG2000 i 1965 

i) Nazwisko autora opisu i datę jego sporządzenia, 

j) Nazwę powiatu, gminy i miejscowości. 

 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

a) Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 

b) Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę we własnym zakresie w ramach ceny Kontraktowej: 

− Projekt organizacji placu budowy, 

− Projekty zabezpieczeń ścian wykopów, rusztowań i deskowań, zabezpieczenia wód cieku, oraz sieci i urządzeń 
obcych, 

− Projekt technologiczny zabezpieczenia przepływu wód cieku na czas robót, 

− Projekty technologiczne,  

− Geodezyjna Dokumentacja Powykonawcza, 

− Dokumentacja paszportyzacyjna powykonawcza, 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWIORB na własny koszt w 4 egz. i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia, 

− Szczegółowy harmonogram robót, 

− Plan BIOZ, 

− Program zapewnienia jakości 

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, STWiORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika 
projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
Umowie z Wykonawcą. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

 Zabezpieczenie terenu budowy 
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a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod  ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki 

rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji, uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy, w przypadku gdy przekazany przez Zamawiającego Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu nie będzie odpowiadał 
technologii robót (zatwierdzonej przez Inżyniera) przyjętej przez Wykonawcę lub gdy zajdzie potrzeba wykonania dodatkowej 
organizacji ruchu na roboty budowlane. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 
ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca w sezonach zimowych jest zobowiązany w ramach ceny umownej do zimowego utrzymania rozbudowywanego 
odcinka drogi objętego umową, tj. wykonania prac mających na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, 
wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego 
standardami Zimowego Utrzymania Dróg. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego utrzymania stanu drogi przez cały okres budowy, tj. wykonywanie robót 
remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków w nawierzchni betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i 
porządkowych oraz podejmowanie innych działań technicznych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu 
drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze 
prowadzone roboty budowlane, trwają roboty lub zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji zamówienia, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót). 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony z Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca 

odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu 
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, 
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera, Kierownika projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami. W przypadku stwierdzenia konieczności Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić badania weryfikacyjno-sondażowe i ratunkowe oraz wszelkie prace zabezpieczające na terenie objętym 
inwestycją. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem w/w prac i badań ponosi Wykonawca.  

 MATERIAŁY 

 Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót. 

 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych. 

 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku  z 
dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane 
w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, z 
wykorzystaniem materiałów niezaakceptowanych przez Inżyniera i nie posiadających aktualnych badań (aprobat i certyfikatów) 
,Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie odebraniem oraz koniecznością usunięcia (rozbiórki). 

 Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek, nadające się do Wbudowania stanowią własność Zamawiającego i będą 
zagospodarowane w ramach niniejszego zadania. 
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Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do 
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 

Koszty związane z odwozem, składowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacją ponosi Wykonawca i powinny być 
wkalkulowane w cenę jednostkową rozbiórki. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką, zagospodarowaniem i/lub utylizacją w/w materiałów Wykonawca 
uwzględni w cenie kontraktowej. 

Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione 
z odpowiednim właścicielem zbrojenia sieci. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy 
pochodzące z rozbiórek nie odpowiadają jego wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 

Koszt transportu nie podlega osobnej zapłacie i Wykonawca uwzględni go w cenie kontraktowej. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące 
warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu 

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

 SPRZĘT 

 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 STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera i Kierownika projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera i Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera i Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera i Kierownika projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera i Kierownika 
projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera i Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
ustaleniami.  
 część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia bhp., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Inspektor Nadzoru. 

 Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/ Kierownika projektu. 

 Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam 
lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 

• normą zharmonizowaną lub 

• europejską aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 lub 

• europejską oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy zharmonizowanej, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

• i które spełniają wymogi STWiORB. 
3. Krajową deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 lub 

• krajową oceną techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 1 

• i które spełniają wymogi STWiORB. 
4. Jednostkowego,  w  danym  obiekcie  budowlanym  wyrobu  wytworzonego  wg  indywidualnej dokumentacji  

technicznej,  dla  której  producent  wydał  specjalne  oświadczenie  o  zgodności wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami. 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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 Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą 
i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/ Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów lub druki obmiarów 

 Książka obmiarów lub druki obmiarów stanowią dokumenty pozwalające na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 
do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenie na budowę, 
b) protokół przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
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 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów lub druków obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona 
przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów lub drukach obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
książki obmiarów lub druków obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót ulegających zakryciu, 
b) odbiór robót zanikających, 
c) odbiór częściowy, 
d) odbiór końcowy, 
e) odbiór ostateczny, 
f) odbiór pogwarancyjny. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robót Wykonawca usunie na własny koszt wadliwie wykonane prace wraz z 
pokryciem kosztu materiałów. 

 Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 Odbiór końcowy  

 Odbioru końcowego, w celu końcowego  rozliczenia rzeczowo-finansowego zamówienia, dokonuje Inspektor  Nadzoru, po 
całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz 
innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w terminie nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia przez 
Wykonawcę robót, pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą wraz 
z operatem kolaudacyjnym oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie/zgłoszenia o zakończeniu robót wymaga 
art. 57 ustawy Prawo Budowlane celem sprawdzenia i akceptacji. Dokonanie odbioru końcowego następuje, po sprawdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru operatu kolaudacyjnego,  na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę "Wykazu robót wykonanych" 
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Wykaz ten sporządzony winien być na podstawie rzeczowego wykonania robót 
wycenionego według cen z oferty Wykonawcy. Zakończenie odbioru końcowego zostanie potwierdzone protokołem odbioru 
końcowego, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

 Odbiór ostateczny robót 

 Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora  Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 

umowy, 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne, 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
6. deklaracje własności użytkowych, krajowe deklaracje własności użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 

oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu jeżeli jest ona konieczna dla danego rodzaju robót, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 Odbiór po rękojmi 

 Odbiór po rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i 
Wykonawcy w formie protokołu odbioru po okresie rękojmi, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi, 
potwierdzonym przez Inżyniera w wystawionym świadectwie usunięcia wad. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w 
danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 Zaplecze Wykonawcy 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej (ryczałtu) obejmuje: 
(a) urządzenie zaplecza Wykonawcy, 
(b) utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
(c) likwidację zaplecza Wykonawcy. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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2. D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru . 

 Zakres stosowania STWIORB  

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. l. l. 

 Zakres robót objętych STWIORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują: 

− wyznaczenie osi dróg, chodników i mostu, 

− wyznaczenie punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

− wytyczenie robót sieciowych, 

− wyznaczenie wszystkich robot ujętych w Dokumentacji Projektowej 

 Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w STWIORB DM 00.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM 00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 MATERIAŁY 

Do wykonania robót konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane, 
skarpowniki. 

 SPRZĘT 

Do wykonania robót objętych STWIORB D 01.01.01 konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak: 

− dalmierze, 

− niwelatory, 

− teodolity, 

− taśmy stalowe, 

− odbiorniki GNSS. 

 TRANSPORT 

Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu geodetów, sprzętu 
geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Roboty polegają na: 

− wyznaczeniu osi oraz krawędzi obiektów, 

− wyznaczeniu osi i krawędzi oraz niwelety  

− wyznaczeniu pozostałych robót budowlanych (np. dylatacje, poręcze). 
Wobec możliwości korzystania z reperów państwowych nie ma potrzeby zakładania reperów roboczych o wysokościach 

względnych (chociaż taka ewentualność jest dopuszczalna). 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK oraz odpowiednimi ustawami i 

rozporządzeniami.” należy zastąpić następującym zdaniem „Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz.U. nr 263 poz. 1572/. 

 
 

 Zasady wykonywania prac pomiarowych 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK, oraz odpowiednimi ustawami i 
rozporządzeniami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów 

głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi 

rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów 
przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy.  

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy 
każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, 
natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich 
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 
4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy 
reperu i jego rzędnej. 

 Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe 
niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 
należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu 
stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować 
w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie zgodnym z 
dokumentacją projektową. 

 Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 

Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
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a)     wytyczenie osi obiektu, 
b)    wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów i 

wiaduktów. 
W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej 

do wytyczenia tych obiektów. 
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót pomiarowych: 

− wysokość reperów ± 0,5 cm, 

− wysokości elementów projektowanych ± l cm, 

− dokładności pomiarów poziomych ± l cm/50 m. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (p. 10 niniejszej STWIORB) lub nowszych zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt 5. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK lub nowszych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5” należy 
zastąpić następującym zdaniem: „Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w standardach technicznych i wytycznych technicznych właściwego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ilość robót określa się jako sumę wszystkich pomiarów (liniowych, powierzchniowych, wysokościowych) wchodzących w 
zakres zadania wykonania ulic i obiektów inżynierskich, ujętych w poszczególnych pozycjach szczegółowych i rozliczane w ramach 
kosztów pośrednich. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót objętych niniejszą STWIORB polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją 
Projektową według zasad określonych w STWIORB DM 00.00.00. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" p.9.  
Cena wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi od trasy i punktów wysokościowych; 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z wytyczeniem osi elementów; 

− wytyczenie wykopów; 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową; 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona przed ich zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem danych na mapę. 
Wszystkie czynności geodezyjne należą do obowiązków Wykonawcy, a koszty z tym związane nie podlegają odrębnej 

zapłacie i uznaje się, że są uwzględnione w wycenie robót. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” 
Dz. U. Nr 240 Ustawa z dnia 17.05.1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów 
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /Dz.U. nr 263 poz. 1572/. 
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3. D.01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych - zdjęcia warstwy humusu . 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zdjęcia 
warstwy humusu w obszarze jw. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w DM.00.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Ogólną 
Specyfikacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 

Materiały pomocnicze usprawniające wykonanie robót. 

 SPRZĘT 

Roboty należy wykonywać sprzętem akceptowanym przez Inżyniera lub ręcznie. 

 TRANSPORT 

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowyładowczymi. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Zakres wykonywanych robót 

 Harmonogram  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 Przy wykonywaniu robót ręcznie należy: 

a) używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi; 
b) zapewnić należyte odwodnienie terenu robót. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej 

albo niewypały, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie na podstawie oględzin. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m2 zdjętej 15 cm warstwy. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.  
Zgodność robót z projektem, Specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności podane są w STWIORB DM.00.00.00. 
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Płaci się za 1 m2 zdjętej warstwy. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu zdjęcia warstwy, oznakowania miejsca, odspojenie 
gruntu, wydobycie i złożenie go na odkład lub załadowanie i odwiezienie go na wskazane przez Inżyniera miejsce oraz dostarczenie 
niezbędnych narzędzi i materiałów do oznakowania oraz usunięcie materiałów stanowiących własność Wykonawcy poza teren pasa 
drogowego. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika Roboty ziemne – wymagania ogólne. 
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4. D.01.02.03 ROZBIÓRKI 

 WSTĘP  

 Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na rozebraniu elementów mostu i dróg dojazdowych. 

 Zakres stosowania STWIORB   

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
rozbiórki z ewentualnym wywiezieniem gruzu i złomu wszystkich elementów mostów i dróg itp. wyszczególnionych w przedmiarze.  

 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWIORB DM 00.00.00.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWIORB oraz zaleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY  

Materiały wbudowane nie występują.  
Materiał do czyszczenia ściernego - nie powinien zagrażać środowisku 
Materiały z rozbiórki nieprzewidziane do ponownego wbudowania, które nie zostały określone jako własność 

Zamawiającego stanowią własność Wykonawcy i powinny być na jego koszt usunięte z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. 

 SPRZĘT 

Zastosowany sprzęt do rozbiórek winien być zgodny z projektem organizacji robót zaakceptowanym przez Inżyniera.  
W dyspozycji Wykonawcy powinien znajdować się sprzęt, np.: 

− młotki, 

− piły do betonu, 

− szczotki stalowe ręczne i obrotowe, 

− szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych, 

− aparatura do czyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka w wydajności 10 m3/h), 

− odkurzacz, 

− sprężarka śrubowa, 

− frezarka. 

 TRANSPORT 

Transport gruzu, urządzeń pomocniczych i sprzętu dowolnymi środkami transportowymi.  

 WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

Wszystkie obiekty znajdujące się w pasie robót, nieprzeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, 
to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Wykonawca może przystąpić do robót rozbiórkowych dopiero po wykonaniu i odbiorze oznakowania objazdu. 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB lub wskazanych przez Inżyniera. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w STWIORB lub przez Inżyniera. 
Czyszczenie podłoża betonowego polega na usunięciu części luźnych, pyłów, olejów, mleczka cementowego i innych 

elementów obniżających przyczepność. Sposób oczyszczania należy dostosować do przewidywanych do wbudowania materiałów 
naprawczych, zgodnie z ich kartami technicznymi.  Do czyszczenia powierzchni należy stosować 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.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w STWIORB lub 
wskazane przez Inżyniera. 
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórkach znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą 
wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. 

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w STWIORB dotyczącego robót ziemnych. 

Wszystkie elementy stanowiące własność Zamawiającego, możliwe do powtórnego wykorzystania, Wykonawca powinien 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego.  

Frezowiny należy odwieźć na bazę ZDW w m. Grodków.  
Znaki i bariery z rozbiórki należy odwieźć na bazę ZDW w m. Grodków. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

Musi być zgodna z DM 00.00.00. 
Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy.  
Sprawdzeniu podlega zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych. 

 OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiaru jest: 
 

− Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gr. 10 cm − m2 
− Dofrezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm pod połączenie starej i nowej nawierzchni − m2 
− Wywiezienie frezowiny samochodami samowyładowczymi na bazę ZDW w m. Grodków − m3 
− Demontaż poręczy mostowych stalowych z transportem na bazę ZDW w m. Grodków − t 
− Rozebranie barier stalowych pojedynczych z transportem na bazę ZDW w m. Grodków − m 
− Rozbiórka elementów betonowych − m3 
− Demontaż poręczy mostowych stalowych z transportem na bazę ZDW w m. Grodków − t 
− Rozbiórka elementów betonowych − m3 
− Rozbiórka elementów kamiennych − m3 
− Likwidacja palisady drewnianej w rejonie podpór mostu − m3 
− Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami samowyładowczymi na składowisko wykonawcy   − m3 
− Koszt składowania i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki − m3 
− Demontaż tablic znaków drogowych dla znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania w 

etapie Ina bazę ZDW w m. Grodków 
− szt. 

− Rozebranie słupków do znaków z wywiezieniem demontowanego oznakowania w etapie I na bazę ZDW 
w m. Grodków 

− szt. 

 
 
Płaci się za wykonaną ilość jednostek rozebranych elementów, wg rzeczywistego obmiaru dokonywanego w trakcie 

prowadzenia robót. Wszystkie rozbieżności z ilością podaną w projekcie i STWIORB musi zaakceptować Inżynier. 

 ODBIÓR KOŃCOWY.  

Odbiorom podlegają wszystkie roboty wymienione w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej według zasad 
podanych w normach i STWIORB DM.00.00.00.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne warunki płatności określone są w STWIORB DM.00.00.00.  
Cena jednostkowa wg jednostek obmiaru wyszczególnionych w pkt. 7 uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników 

produkcji, prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót, posegregowanie i zabezpieczenie materiałów 
przeznaczonych do ponownego wbudowania, transport materiałów Zamawiającego na wskazane składowisko, a także odwóz 
materiałów z rozbiórki nienadających się do wbudowania i uporządkowanie terenu.  

 PRZEPISY ZWIĄZANE.  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki 
Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych Nr 184 z dn.1990r. 
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5. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE WYMAGANIA OGÓLNE  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych - wymagania ogólne.   

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów: 

− sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 
− wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00. 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonywana w gruncie albo z gruntu naturalnego, ewentualnie ulepszonego dodatkami, lub z 

gruntów antropogenicznych; zadaniem tej budowli jest zapewnienie stateczności konstrukcji drogi, odwodnienie oraz 
przejęcie obciążeń od środków transportowych i urządzeń inżynierskich na/i w korpusie drogowym. 

1.4.2. Dokop  położone poza pasem robót drogowych miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypu. 
1.4.3. Odpad budowlany  jest to materiał nieprzydatny do celów konstrukcyjnych budowlanych o ile nie jest to materiał 

wykorzystywany w używanej technologii, np. kruszony beton konstrukcyjny w technologii wymiany dynamicznej. 
1.4.4. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
1.4.5. Nasyp  budowla  ziemna  w  obrębie  pasa  drogowego  wykonana  powyżej istniejącego poziomu terenu. 
1.4.6. Odkład  miejsce  wbudowania  lub  składowania  gruntów  nieprzydatnych  lub pozyskanych  w  czasie  wykonywania  

wykopów,  a  nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z budowlą drogową. 
1.4.7. Podłoże drogowej  strefa gruntu poniżej spodu budowli, w której właściwości gruntu budowli ziemnej  mają wpływ na 

projektowanie, wykonanie i eksploatację budowli.   
1.4.8. Podłoże nawierzchni  warstwa gruntu rodzimego lub nasypowego, leżąca bezpośrednio pod konstrukcją  nawierzchni,  

sięgająca  do  głębokości  przemarzania,  nie mniej jednak niż do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót 
ziemnych. 

1.4.9. Ulepszone podłoże warstwa  lub   zespół  warstw   wykonywanych  pod konstrukcją nawierzchni nawierzchni drogowej, w 
wypadku gdy naturalne podłoże gruntowe nie spełnia warunku nośności, mrozoodporności lub wodo-przepuszczalności. 

1.4.10. Roboty ziemne termin oznaczający wszystkie czynności związane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, 
profilowaniem, uzdatnianiem oraz zagęszczaniem mas ziemnych z gruntów naturalnych lub antropogenicznych 

1.4.11. Ukop położone w obrębie robót drogowych miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypu. 
1.4.12. Grunt uzdatniony mieszanina powstająca z dodania do gruntu spoiwa hydraulicznego lub innego dodatku po to, by mógł 

on spełnić zamierzoną funkcję 
1.4.13. Grunt ulepszony mieszanina powstająca z takiego uzdatnienia gruntu, które poprawia jego bezpośrednie osiągi poprzez, 

przykładowo, zmniejszenie wilgotności, i/lub poprawę nośności, i/lub zmniejszenie plastyczności, 
1.4.14. Grunt stabilizowany mieszanina powstająca z takiego uzdatnienia gruntu, które znacząco poprawia, zazwyczaj w średnim 

czy dłuższym czasie, jego własności mechaniczne i stabilność, szczególnie w odniesieniu do oddziaływania wody i mrozu. 
1.4.15. Grunt wzmocniony warstwa gruntu rodzimego lub wymienionego ulepszonego przez działanie mechaniczne (dynamiczne 

lub statyczne), chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających w celu poprawienia jego stateczności, zmniejszenia 
osiadań lub zwiększenia nośności. 

1.4.16. Technologie hybrydowe     połączenie dwóch lub więcej metod, których końcowy efekt wzmocnienia jest większy niż suma 
pojedynczo zastosowanych metod - efekt synergii. 

1.4.17. Zagęszczanie głębokie        zagęszczanie podłoża metodami dynamicznymi pozwalającymi na poprawę parametrów 
mechanicznych podłoża poniżej głębokości 5 m lub poniżej głębokości, na której klasyczne metody zagęszczania 
dynamicznego (konsolidacja dynamiczna, wymiana dynamiczna) nie są efektywne. 

1.4.18. Wykop element drogowej budowli ziemnej wykonany w obrębie pasa drogowego, w postaci odpowiednio ukształtowanej 
przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.19. Wysiewki kamienne materiały otrzymywane w pierwszej fazie przesiewania i kruszenia urobku w kamieniołomach 
zawierające niekontrolowane ilości materiałów ilastych i kamiennych. 

1.4.20. Ziemia urodzajna warstwa gruntu o właściwościach zapewniających prawidłowy rozwój roślinom. 
1.4.21. Ekspertyza geotechniczna  dokumentacja z bieżących badań podłóża gruntowego, wykonywana w trakcie realizacji 

poszczególnego zadania zawierająca wnioski i obserwacje wynikające z badań, wykonywana przez osoby posiadające 
doświadczenie w ustalaniu geotechnicznych warunków posadowienia. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  
w miejscowości Niewodniki” 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

 

26 

1.4.22. Symbole 
d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% masy gruntu, [mm] 
d85 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% masy gruntu, [mm] 
D - średnica płyty badawczej, [mm] 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% masy materiału gruboziarnistego warstwy oddzielającej 

(filtrującej), [mm] 
hz - głębokość przemarzania gruntu, [m] 
Hkb - kapilarność bierna, [m] 
Iom - zawartość części organicznych w gruncie, [%] 
Is - wskaźnik zagęszczenia gruntu 
Id - stopień zagęszczenia, 
K 10 - współczynnik filtracji gruntu, [m/s] 
U - wskaźnik różnoziarnistości gruntu 
w - wilgotność gruntu, [%] 
wL - granica płynności, [%] 
wopt - wilgotność optymalna gruntu, [%] 
CBR - wskaźnik nośności gruntu, [%] 
SE - wskaźnik piaskowy, 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu, [g/cm3] 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu gruntu, [g/cm3] 
ø -kąt tarcia wewnętrznego[°] 
γ - ciężar objętościowy szkieletu gruntowego, [Mg/m3] 

  
ρdmax  – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego,  [g/cm3]  
E2  – wtórny moduł odkształcenia wyznaczony w badaniu płytą zgodnie z zał. B normy PN-S-02205: 1998  
E1  – pierwotny moduł odkształcenia wyznaczony w badaniu płytą zgodnie z zał. B normy PN-S-02205: 1998 
I0  – wskaźnik odkształcenia charakteryzujący stan zagęszczenia gruntu zgodnie z zał. B normy PN-S-02205: 1998 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, oraz zaleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 

 Przydatność materiałów do wykonywania budowli ziemnych   

Podział gruntów pod względem przydatności do  wykonywania budowli ziemnych podano w tablicy wg PN-S-02205: 1998. 
Jako materiał przydatny określa się materiał przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy spełniający wymagania podane w 
tablicy 1.   

  
Materiał przydatny określa się jako materiał odspojony na terenie budowy lub dowieziony na teren budowy, spełniający 

wymagania podane w tablicy 1, przeznaczony do wbudowania w korpus drogowy. Dla odpadów powinien być spełniony warunek 
ograniczonej wymywalności związków chemicznych i metali ciężkich do wód gruntowych.  

  
Materiał nieprzydatny określa się jako materiał nie spełniający wymagań podanych w tabeli 1.  
Do materiałów nieprzydatnych zalicza się ponadto następujące materiały lub składniki materiałów:  
  
a.  Torf, materiały z moczarów, bagien i mokradeł.  
b.  Kłody, pnie oraz materiały ulegające rozkładowi.  
c.  Materiały w stanie zamarzniętym.  
d.  Materiały podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla kamiennego.  
e.  Materiał  niebezpieczny  o  właściwościach  chemicznych  lub  fizycznych  wymagający zastosowania specjalnych środków 

w celu odspojenia, przemieszczenia, składowania, transportu i usunięcia, stanowi szczególną kategorię i jest klasyfikowany 
oddzielnie. 

Tabela 1 - Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych  
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 Wysadzinowość gruntów   

 a)  Wysadzinowość  gruntów  użytych  do  robót  ziemnych  należy  określać  na  podstawie  kryteriów  
podanych w tablicy/2 poniżej:  
 Tabela 2 - Podział gruntów pod względem wysadzinowości 
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Uwagi  
Podstawowym kryterium jest zawartość drobnych cząstek gruntu, a dodatkowymi, stosowanymi w przypadkach 

wątpliwych, wskaźnik piaskowy i kapilarność bierna.  
Wskaźnik piaskowy stanowi kryterium oceny gruntów niespoistych, zwłaszcza zbliżonych do mało spoistych.  
W przypadku rozbieżnej oceny według różnych kryteriów decydują wyniki najmniej korzystne. 

 SPRZĘT 

   
                 Wykonawca powinien używać następującego sprzętu:  
do odspajania gruntu: koparki, ładowarki, zrywarki, młoty pneumatyczne lub mechaniczne,   
do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, równiarki,   
a.  do  zagęszczania:  walce  stalowe  i  ogumione,  statyczne,  wibracyjne  i  oscylacyjne,  płyty wibracyjne, ubijaki,  
b.  sprzęt do układania geosyntetyków zalecany przez producenta,   
c.  sprzęt do uzdatniania gruntu (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki). 
 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  jest  odpowiedni  dla stosowanych  

materiałów  i  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  gruntu, zarówno przed, w trakcie jak i po operacjach 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  
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Tabela 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 
 
Uwagi:   
1)  Do  zagęszczania  górnych  warstw  podłoża.  Zalecane  do  codziennego  wygładzania  (przywałowania)  gruntów  

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.   
2)  Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  
3)  Mało przydatne w gruntach spoistych  
4)  Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciężkie.  
5)  Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.  
6)  Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 TRANSPORT 

1.  Wykonawca powinien używać następujących środków transportu:  
a.  samochody samowyładowcze,   
b.  wozidła – tylko poruszające się w obrębie budowy,  
c.  zgarniarki i spycharki,   
d.  samochody skrzyniowe do przewozu geosyntetyków i innych materiałów.  
e.  ziemiowozy   
2.  Dobór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii gruntu,  jego  

objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. 
3.  Transport materiałów na nasypy lub inne miejsca ich wbudowania, powinien odbywać się jedynie wtedy,  gdy  w  miejscu  

przeznaczenia  pracuje  odpowiedni  sprzęt  do  rozściełania  i  zagęszczania umożliwiający Inżynierowi sprawowanie odpowiedniego 
nadzoru nad robotami.  

4.  Materiały  transportowane  luzem  należy  przewozić  pojazdami  przystosowanymi  do  bezkurzowego przewozu, bez 
strat i segregacji w jego trakcie. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ochrona  warstwy  odcinającej  i  podłoża  przed  działaniem  czynników  atmosferycznych  i  ruchem budowlanym.  
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 Składowanie materiałów  

a.  Wykonawca  powinien  we  własnym  zakresie  przygotować  i  zapewnić  oddzielne  składowanie materiałów przydatnych 
oraz materiałów nieprzydatnych przewidzianych do uzdatnienia.  

 b.  Wykonawca  nie  może  pogorszyć  stateczności  wykopów  i  nasypów  oraz  warunków  środowiskowych  terenu na 
skutek zastosowanej przez siebie metody składowania materiałów, użycia sprzętu lub lokalizacji tymczasowych budynków lub 
budowli.  

c.  W przypadku, gdy Wykonawca tymczasowo składuje materiał przydatny lub ziemię urodzajną, jest zobowiązany chronić 
je przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji.  

 Ziemia urodzajna  

a.  Należy  unikać  ruchu  pojazdów  po  ziemi  urodzajnej  przed  jej  zdjęciem  lub  gdy  jest  ona składowana.   
b.  Ziemię urodzajną należy zdjąć ze wszystkich miejsc wykopów i wszystkich miejsc, na których przewiduje  się  ułożenie  

nasypów  lub  innych  powierzchni  zasypywanych  aż  do  głębokości wskazanej w dokumentacji projektowej lub zgodnie z 
poleceniami Inżyniera. Ziemia urodzajna nie powinna być mieszana z materiałem z leżącego poniżej podłoża.   

c.  Wszędzie gdzie jest to możliwe, ziemię urodzajną należy użyć (zagospodarować) niezwłocznie po  zdjęciu,  a  w  
przeciwnym  wypadku  należy  ją  składować  w  pryzmach  o  wysokości  nie przekraczającej 2 m.   

  Odwodnienie  

a.  Należy zapewnić szybkie usunięcie wody opadowej gromadzącej się na terenie robót ziemnych lub przedostającej się na 
ten obszar z dowolnego innego źródła,  

b.  Stosując odpowiednie metody obniżyć poziom wody w wykopie i utrzymywać go na poziomie umożliwiającym 
wzniesienie korpusu drogowego.   

 Zasady wykorzystania materiałów  

 a.  Z  terenu  budowy  nie  należy  wywozić  gruntów  przydatnych,  uzyskanych  przy  wykonywaniu wykopów  lub  
materiałów  przeznaczonych  do  uzdatnienia,  poza  materiałami  stanowiącymi nadmiar mas ziemnych określony w dokumentacji 
projektowej. Materiały nieprzydatne czasowo z powodu zamarznięcia lub przemoczenia, należy pozostawić na terenie budowy do 
czasu kiedy staną  się  przydatne,  chyba  że  Inżynier  wyrazi  zgodę  na  ich  wcześniejsze  wywiezienie  i zastąpienie materiałami 
przydatnymi.  

 b.  W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia wykopu zostanie stwierdzone występowanie warstw gruntów  przydatnych  
razem  z  gruntami  nieprzydatnymi,  Wykonawca  powinien,  o  ile  nie uzgodniono  inaczej  z Inżynierem,  wykonywać  wykop  w  taki  
sposób,  aby  materiał  przydatny, przeznaczony  do  wbudowania  był  odspajany  oddzielnie,  bez  zanieczyszczenia  go  materiałem 
nieprzydatnym. 

 Materiały niebezpieczne  

a.  W  przypadku  odkrycia  w  trakcie  robót  materiałów  niebezpiecznych,  Wykonawca  powinien niezwłocznie  powiadomić  
Inżyniera.  Wykonawca  powinien  zastosować  wszelkie zadysponowane przez Inżyniera niezbędne środki, w celu bezpiecznego 
wydobycia i usunięcia niebezpiecznych  materiałów  w  uzgodnieniu  z właściwymi  służbami  ratowniczymi  i  organami ochrony 
środowiska.  

 Stanowiska archeologiczne  

a.  W  przypadku  odkrycia  w  trakcie  robót  stanowisk  archeologicznych,  Wykonawca  powinien niezwłocznie  powiadomić  
Inżyniera.  Wykonawca  powinien  zastosować  wszelkie zadysponowane przez Inżyniera niezbędne środki, w celu zabezpieczenia 
takich stanowisk przed dostępem osób postronnych. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Pobieranie próbek i badania   

Wykonawca  powinien  pobierać  próbki  i  wykonywać  badania  w  czasie  robót  ziemnych,  w  celu stwierdzenia, iż 
wszystkie materiały odpowiadają wymaganiom dotyczącym ich zastosowania.  

Próbki gruntów należy pobierać i badania wykonywać zgodnie z wymaganiami tablicy 4.  
  
Tabela 4. Zakres i minimalna częstotliwość badań gruntów do robót ziemnych 

 
Badanie gruntu Częstotliwość badania Badanie wg Tolerancje 

analizy granulometrycznej, w tym wskaźnika 
różnoziarnistości U 

Badania przydatności gruntów 
należy 

wykonać dla każdej partii materiału, 
minimum 1 raz na każde rozpoczęte 

500m3, i/lub przy stwierdzeniu zmian 
cech wbudowywanego materiału. 

PN-EN 933-1 
 

wg 
kryteriów 

podanych w 
punkcie 2 

niniejszej ST. 

zawartości części organicznych wg barwy 
wzorcowej PN-EN 1744-1 

kapilarność bierna (Hkb) PN-B-04493: 1960 
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zawartości części organicznych wg barwy 
wzorcowej zawartości części organicznych 

metodą utleniania 
wilgotność optymalna z 
maksymalną gęstością 
objętościową szkieletu 

granica płynności 

PN-04481 

wskaźnik piaskowy (SE) PN-EN 933-8 

wskaźnik nośności (CBR)  z PN-S-
02205: 1998, zał. 
A, na „sucho” i po 

4 dobach 
nasycenia wodą 

 

Wskaźnik zagęszczenia Is 
dopuszcza się 

wskaźnik odkształcenia Io 

określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 

500 m2 powierzchni gruntu. 

BN-77/8931-12 
KTKNPiP 

wg załączników 
D-02.01.01 
D-02.03.01 

Moduł odkształcenia, 
pierwotny i wtórny, (E1, E2) 

jw. PN-S-02205 
KTKNPiP 

wg  
D-02.01.01 
D-02.03.01 

 

 Tolerancje  

Przy  formowaniu  nasypów,  wykonywaniu  wykopów,  profilowaniu  skarp  wykopów  oraz przygotowywaniu  warstw  
podłoża,  Wykonawca  powinien  przestrzegać  tolerancji  podanych  w PN-S-02205: 1998 i stosować się do Katalogu Typowych 
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP). 

 Badania i pomiary  

Wykonawca  powinien  wykonać  sprawdzenie  wszystkich  robót  ziemnych  zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w  PN-S-
02205: 1998  oraz  powinien  prowadzić  odpowiednią  dokumentację wykazującą zgodność robót z tymi wymaganiami.   

 Kontrola jakości projektów i wykonawstwa  

a.  Istotne elementy systemu kontroli (sprawdzania) jakości w budownictwie dotyczą zarówno prac projektowych  jak  i  
wykonawstwa  robót  budowlanych.  Pierwszym  z  tych  elementów  jest sprawdzanie projektów i jakości robót budowlanych przez 
niezależną „stronę trzecią”. Chodzi o firmę lub osobę fizyczną, dysponującą odpowiednimi certyfikatami, która działa bezpośrednio 
na zlecenie inwestora.  

b.  Zakres kontroli jakości projektów i wykonawstwa powinien uwzględniać rekomendacje zawarte w Stanowisku Polskiego 
Komitetu Geotechniki, w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  
z  dnia  25  kwietnia  2012  roku  w sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  (Dz.  U. 
2012 poz. 463). 

 OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu wg poszczególnych STWiORB dot. robót ziemnych. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Zgodność robót z projektem, specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiorom podlegają wszystkie roboty 
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według zasad podanych w normach i STWiORB DM.00.00.00. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności podane są w STWiORB DM.00.00.00. 
Wymagania szczegółowe wg poszczególnych STWiORB dot. robót ziemnych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy  

1.  PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  
2.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.   
3.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
4.  BN-6931-12  Kontrola zagęszczenia gruntu  
5.  PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
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6.  PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika 
piaskowego.  

7.  PN-S-96012  Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  podłoże  z  gruntu  stabilizowanego cementem.  
8.  PN-S-96011:1998  Drogi samochodowa. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych  
9.  PN-EN- 14227 -3  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym- Specyfikacja - Część 3:  Mieszanki związane popiołami lotnymi  
10.  PN-EN- 14227 -4  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja - Część 4: Popioły lotne do mieszanek  
11.  PN-EN- 14227 -11  Hydraulically Bound Mixtures - Specifications - Part 11: Soil Treated By Lime   
12.  PN-EN- 14227 -12  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Grunty stabilizowane żużlem       
13.  PN-EN- 14227 -13  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 13 Grunty stabilizowane hydraulicznym 

spoiwem drogowym   
14.  PN-EN- 14227 -14  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym- Specyfikacja - Część 14:  Grunty Stabilizowane popiołami 

lotnymi.  
15.  PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.  
16.  PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.  
17.  PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.  
18.  PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw.. Analiza chemiczna.  
19.  PN-EN 197-1  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  powszechnego użytku.      
21.  PN-EN 459-1  Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
22.  PN-EN 459-2   Wapno budowlane. Część 2: Metody badań.  
22.  PN-EN 1008   Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  

do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów produkcji betonu  
23.  PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
24.  BN-70/8931-05  Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaźnika  nośności  gruntu  jako  podłoża nawierzchni podatnych  
25.  BN-8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
26.  PN-EN 1997-1   Eurokod 7 [EC7]  Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne  
27.  PN-EN 1997-2   Eurokod  7 [EC] Projektowanie  geotechniczne  -  Część  2:  Rozpoznanie  i  badanie  podłoża gruntowego  

  Inne dokumenty  

L.  Wysokiński.  Ocena  stateczności  skarp  i  zboczy.  Zasady  wyboru  zabezpieczeń.    Instrukcje,  Wytyczne, Poradniki nr 424/2011 
ITB.  

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM 2002  
L. Rafalski. Podbudowy drogowe, Zeszyt S 59. Warszawa 2007. 

Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (KTKNPiP) GDDKIA 2014 
  



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

33 

6. D.02.01.01 WYKOPY OTWARTE W GRUNTACH KAT. I-IV, Z TRANSPORTEM  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych - wykonanie wykopów w części drogowej. 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wykopów: 

− sprawdzenie rzędnych terenu i warunków gruntowych, 
− wykonanie i zabezpieczenie wykopów. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 i STWiORB D.02.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, oraz zaleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 

 Klasyfikacja materiałów  

Odspojone materiały należy klasyfikować zgodnie z niżej podanymi określeniami:  
a.  ziemia urodzajna  
b.  materiał przydatny zgodnie z D.02.00.00 
c.  materiał nieprzydatny zgodnie z D.02.00.00 
d.  materiał nieprzydatny o niebezpiecznych właściwościach zgodnie z definicją D.02.00.00.  

 Właściwości materiałów odspojonych  

a.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  Wykonawca  powinien  przeprowadzić odpowiednie badania próbek 
gruntów uzyskanych z materiałów przewidzianych do odspojenia, w celu stwierdzenia zgodności ich właściwości z właściwościami 
określonymi w dokumentacji projektowej.   

b.  W przypadku gdy wyniki takich badań sprawdzających wskazują na potrzebę zmiany rozwiązań przyjętych  w  
dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien  zaproponować  rozwiązania alternatywne  i  przedłożyć  je  do  akceptacji  
Inżyniera  Kontraktu.  Decyzja  Inżyniera  Kontraktu powinna być wsparta ekspertyzą geotechniczną. 

 SPRZĘT 

Sprzęt powinien spełniać wymagania D.02.00.00, a jego wielkość i moc Wykonawca powinien dobrać stosownie do rodzaju 
gruntu oraz zakresu robót.  

 TRANSPORT 

Transport powinien zgodny z wymaganiami opisanymi w D.02.00.00. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Odspajanie gruntów  

 a)  Odspajanie  gruntów  należy  prowadzić  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  podanymi   w dokumentacji projektowej. 
 
b)  Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  różnym  stopniu przydatności  do  budowy  

nasypów  były  odspajane  oddzielnie,  w  sposób  uniemożliwiający  ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw  geotechnicznych,  wymaga  zgody  Inżyniera  Kontraktu.  Decyzja  Inżyniera  
Kontraktu powinna być wsparta ekspertyzą geotechniczną.  

c)  Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp  lub  przewiezione  
na  odkład.  O  ile  Inżynier  Kontraktu  dopuści  czasowe  składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć 
przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli  grunt  jest  zamarznięty  można  go  odspajać  jedynie  do  głębokości  0,5  m  powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych.   

 
 

 Skarpy wykopów   
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a)  Skarpy  wykopów  należy  formować  w  taki  sposób,  aby  ich  ukształtowana  (ostateczna) powierzchnia nie uległa 
zniszczeniu, a ich stateczność była zapewniona w czasie budowy oraz po  jej  zakończeniu.  

 Wykonawca  powinien  wykonać  naprawę  uszkodzeń  wynikających  z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu 
stosownie do uregulowań zawartych w umowie kontraktu odnośnie gwarancji wykonawstwa robót.  

b)    Ukształtowane  powierzchnie  skarp  wykopów,  na  które  nie  przewiduje  się  ułożenia  warstwy urodzajnej powinny:   

• gdzie  to  jest  możliwe,  nie  mieć  śladów  lub  zniszczeń  spowodowanych  maszynami budowlanymi.  

• w  celu  uzyskania  naturalnego  wyglądu  mieć  nieregularną  powierzchnię  oraz/lub powierzchnię w granicach 
tolerancji określonych w dokumentacji projektowej.     

c)      Wykonawca  powinien  poinformować  Inżyniera  Kontraktu  o  wszystkich  miejscach  na powierzchniach  wykopów,  
gdzie  w  trakcie  prowadzenia  robót  napotkano  na  grunty  w  stanie luźnym,  grunty  o  konsystencji  plastycznej  lub  miejsca  
niestateczne  (niestabilne).  Projektant powinien przygotować rozwiązania projektowe mające na celu ochronę i naprawę takich 
miejsc.  

d) Zalecane nachylenia skarp w wykopach podano w tabeli 1 niniejszej STWiORB.  

 Usunięcie materiałów nieprzydatnych   

Podczas wykonywania wykopów w gruntach torfowych, w namule lub w innym nieprzydatnym gruncie, materiały takie 
należy usunąć do pełnej głębokości ich zalegania, o ile nie przewidziano inaczej  w  dokumentacji  projektowej.  Odspojony  materiał  
nieprzydatny  należy  zastąpić  materiałem przydatnym, spełniającym wymagania podane w tablicy 2 w PN-S-02205, lub jak to  
określono  inaczej  w  dokumentacji  projektowej,  a  następnie  zagęścić  zgodnie  z  metodami zagęszczania podanymi w STWiORB 
D.02.00.00.  

 Zagęszczanie gruntu w wykopach  

a)  Zasypywanie wykopu należy wykonać warstwami, które po ułożeniu należy zagęścić.   
b)  Materiał zasypki nie może być zamarznięty, przewilgocony (wilgotność większa od optymalnej), ani  zawierać  

zanieczyszczeń  (np.  torfu,  darniny,  korzeni  i  innych  materiałów  nieprzydatnych  oraz  spełniać  wymagania z tabl. 2 w PN-S-02205 
). Miąższość  warstw zasypki powinna być dobrana w zależności od przyjętej metody zagęszczania.   

c)  Wykonawca  powinien  zagęścić  warstwy  w  wykopie,  uzyskując  wymagane  zagęszczenie  i nośność zgodnie z Tabel 1 
w STWiORB D.02.00.00 i rysunkiem 1. 

d)  Wymagania  dotyczące  zagęszczenia  i  nośności  gruntu  w  wykopach  oraz  miejscach  zerowych robót.  
e)  Procedury wyznaczania zagęszczenia i nośności należy przyjmować zgodnie z STWiORB D.02.00.00.   
f)  Wymagania dla wartości wskaźnika zagęszczenia Is i wtórnego modułu E 2  należy przyjmować zgodnie z rysunkiem 1 w 

nienieszej STWiORB.  
g)  Wymagania dla wskaźnika odkształcenia Io w zależności od rodzaju gruntów występujących w wykopie należy 

przyjmować zgodnie z rysunkiem 1.   
h)  Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie osiągają wymaganego zagęszczenia i  nośności,  to  przed  

ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  wartości  Is, zgodnie z rysunkiem 1.   
i)  Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w STWiORB D.02.03.01  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy je uzdatnić w stopniu umożliwiającym uzyskanie wymaganego zagęszczenia.   
j)  Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopach podano w Tabeli 1 niniejszej   
 
 Tabela  1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach  i miejscach zerowych robót  
ziemnych. 

 
Ocenę zagęszczenia dokonuje się na podstawie: 
a) wskaźnika zagęszczenia Is wg normy BN-77/8931-12, 
b) porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia Io). 
Wskaźnik odkształcenia Io wyznacza się wg procedury podanej w PN-S-02205. 
c) Oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm 
Końcowe obciążenie doprowadza się do maksymalnego nacisku 
- 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podłoża lub górnej części nasypu, obliczenia wykonuje się dla 
zakresu odkształceń i nacisków 0,05 - 0,15 MPa 
- 0,35 MPa - przy badaniu ulepszonego podłoża nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych, 
obliczenia wykonuje się dla zakresu odkształceń i nacisków 0,15 - 0,25 MPa 
Badania zagęszczenia i nośności można za zgodą Inżyniera Budowy wykonać poprzez obciążenie lekką 
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płytą dynamiczną lub innymi metodami (np. sondą dynamiczne, FWD, elektryczny miernik gęstości, itp) pod 
warunkiem możliwości skorelowania wyników z wymaganiami podanymi w normie lub/i ST oraz z 
uwzględnieniem właściwych dla danej metody ograniczeń, w zakresie stosowalności. 
d) Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy: 

• IO ≤ 2.20, przy wymaganej wartości IS ≥ 1.0; 

• IO ≤ 2.50, przy wymaganej wartości IS < 1.0  
Wykonawca / Inżynier posiada 
doświadczenie na innych budowach z tożsamym materiałem lub posiada odpowiednie badania lub oceny 
zarządców dróg lub laboratorium drogowego. 
e) Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
-  w gruntach niespoistych +0 %, -2 %, 
-  w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %, 
- w mieszaninach popiołowo-żużlowych +0%, -5 %. 
f) Wartości wskaźników zagęszczenia oraz nośności podano w załącznikach D-02.00.01 i D-02.00.02. 
W przypadku skarp , powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is >=0,95. 

 Ochrona wykonanych wykopów  

a)  Ochrona wykonanych wykopów powinna odpowiadać wymaganiom STWiORB D.02.00.00.   
b)  O  ile  w  dokumentacji  projektowej  nie  określono  inaczej,  wykonywanie  wykopów  można  
zatrzymać  (wstrzymać)  na  dowolnym  etapie,  pod  warunkiem  zachowania  minimum  0,3m grubości warstwy gruntu 

powyżej rzędnych robót ziemnych lub spodu warstwy ulepszonego podłoża, jako ochrony przed warunkami klimatycznymi.  
c)  Jeżeli  konieczne  jest  dopuszczenie  ruchu  budowlanego  w  wykopie  po  podłożu  gruntowym zagęszczonym do 

rzędnych robót ziemnych, jako ochronę podłoża należy stosować ułożoną na nim warstwę z materiału przydatnego o grubości 
minimum 0,3m.   

d)  Po  ostatecznym  wyprofilowaniu  i  zagęszczeniu  wykopu  do  rzędnych  robót  ziemnych,  należy niezwłocznie  przystąpić  
do  układania  warstw  nawierzchni  tak,  aby  powierzchnia  wykopu  nie została zniszczona przez ruch budowlany i warunki 
atmosferyczne.   

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu:   
a)  czy odspajanie gruntów nie pogarsza ich właściwości,  
b)  stateczności skarp,  
c)  odwodnienia wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d)  dokładności wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
e)  zagęszczenia górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. poniżej  
  

Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zagęszczeniu dna wykopu, należy przeprowadzić weryfikację założeń projektowych 

poprzez wizualną ocenę jakości materiału oraz sprawdzenie nośności podłoża poprzez sprawdzenie wtórnego modułu 

odkształcenia E2 poprzez badanie obciążenia statycznego. 

Wartości powinny odpowiadać poniższym ujętych w tabeli 2: 
Tabela  1. 

Lp Grupa nośności Wtórny moduł E2 [MPa] 

1 G1 E2>80 

2 G2 50<E2<80 

3 G3 35<E2<50 

4 G4 25<E2<35 

 
Ponadto: 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika 

budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 
Należy zbadać wilgotność naturalną zagęszczanego gruntu, względem jego wilgotności optymalnej, zgodnie z normą PN-S-

02205: 1998, pkt 2.10.2 (badanie metodą I i II wg PN-B-04481) 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości: 
- dla gruntów niespoistych ±2%,  
- dla gruntów spoistych – od 0% do -2%. 

 Tolerancja wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji:  
a) ± 15 cm w planie, 
b) ± 2 cm dla rzędnych dna wykopów 
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 OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Zgodność robót z projektem, specyfikacją i pisemnymi decyzjami Inżyniera. Odbiorom podlegają wszystkie roboty 
wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej według zasad podanych w normach i STWiORB DM.00.00.00. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności podane są w STWiORB DM.00.00.00. 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie, odwiezienie na wskazane przez Inżyniera miejsce i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− wykonanie i rozbiórka ewentualnych umocnień 
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rozplantowanie urobku na odkładzie,  
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
− uporządkowanie miejsca budowy, 
− rekultywację terenu.  
Do ceny należy wliczyć także dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wykonanie ewentualnego szalowania 

dostosowanego do warunków gruntowych, założenie rozpór, rozbiórkę umocnień i usunięcie materiałów stanowiących własność 
Wykonawcy poza teren pasa drogowego. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane wg STWiORB D.02.00.00 
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7. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW Z POZYSKANIEM I DOWOZEM GRUNTU 

 WSTĘP  

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nasypu. 

 Zakres Stosowania STWiORB  

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

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych przy zasypywaniu obiektów po 
przebudowie i odtwarzaniu nasypów, a w szczególności: 

- Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami   
- Zakup ziemi na wykonanie nasypu 

 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w DM.00.00.00 i STWiORB D.02.00.00 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określ. wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=
 

gdzie: 

ρd  - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie  
z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.2. 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). 
 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określ. wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =

 
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej w-wy zgodnie z PN-S-02205:1998, 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej w-wy zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB 
i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne " pkt.2  

 MATERIAŁY  

 Nasypy ziemne   

  
a)      Materiały przydatne do nasypów   
Wszystkie  grunty przeznaczone na  nasypy powinny spełniać  wymagania podane  w  tabeli 1  i  tabeli 2 oraz PN-S-

02205: 1998.   
b)  Wskaźnik różnoziarnistości U gruntów niespoistych powinien wynosić co najmniej 3 dla dolnych warstw nasypu. Dla 

górnych warstw uziarnienie ma wynosić 5 zgodnie z PN-S-02205: 1998. Grunty o mniejszym  wskaźniku  różnoziarnistości  można  
stosować  jeżeli  wstępne  próby  na  poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia.   

c) Grunt do zasypów i wymiany muśi spełniać parametry podane w dokumentacji projektowej: 
 
Grunt zasypowy powinien być niewysadzinowy i możliwie jednorodny o następujących parametrach: 

ciężar objętościowy 
γ ~ 18,0 kN/m3 

kąt tarcia wewnętrznego 
φ > 33o 

wskaźnik zagęszczenia 
Is ≥ 1,00 

wskaźnik różnoziarnistości gruntu 
U ≥ 5 

współczynnik filtracji 
k10 ≥ 6*10-5 m/s 
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Górne  warstwy  nasypu,  o  grubości  co  najmniej  0,5  m    należy  wykonać  z  gruntów niewysadzinowych (tabela 2) o 

wskaźniku wodoprzepuszczalności k10 ≥ 6*10-5 m/s) i wskaźniku różnoziarnistości.    W  przypadku,  gdy  grunt  nie  spełnia  tych  
warunków,  wtedy  te warstwy  nasypu  należy  stabilizować  spoiwem  hydraulicznym.  Stabilizację  górnych  warstw korpusu nasypu 
poniżej rzędnej robót ziemnych podano w tabelach 3 – 4 w STWiORB w D.02.00.00 i w tabeli 1 STWiORB D.02.01.01.  

                

 
 
gdzie:  
D 15  – średnica ziaren materiału leżącego nad warstwą nieprzepuszczalną, którego 15% przez sito  
d 85  - średnica ziaren materiału leżącego poniżej układanej warstwy, którego 85% przez sito.  
Obliczenia  należy  wykonać  na  wartościach  odczytanych  z  wykresu  wykonanego  w  skali półlogarytmicznej  gdzie  

pomiędzy  sitem  0,063  a  sitem  125  mm  będzie  znajdowało  się  12 kolejnych sit.  
Do jego oznaczenia niezbędne jest określenie średnicy zastępczej (d85) gruntu leżącego poniżej układanej warstwy. W 

związku z czym Wykonawca i Zlecający badania zobowiązany jest zabezpieczyć i przekazać do badań próbkę takiego gruntu w celu 
wykonania analizy sitowej 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 
Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować się grupą 

nośności G1. W dokumentacji projektowej założono występowanie w podłożu gruntów grupy G1. Po odspojeniu gruntu i po 
zagęszczeniu podłoża należy zweryfikować założenie. Jeżeli grupa nośności jest niższa niż zakładana, należy dokonać korekty 
ulepszenia podłoża lub ulepszenia podłoża, jeżeli takie nie występuje w dokumentacji projektowej. 

 SPRZĘT 

Wykonawca powinien używać następującego sprzętu:  
do odspajania gruntu: koparki, ładowarki, zrywarki, młoty pneumatyczne lub mechaniczne,   
do jednoczesnego odspajania i przemieszczania gruntu: zgarniarki, spycharki, równiarki,   
a.  do  zagęszczania:  walce  stalowe  i  ogumione,  statyczne,  wibracyjne  i  oscylacyjne,  płyty wibracyjne, ubijaki,  
b.  sprzęt do układania geosyntetyków zalecany przez producenta,   
c.  sprzęt do uzdatniania gruntu (rozsypywacze, recyklery, mieszalniki).    
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  jest  odpowiedni  dla stosowanych  

materiałów  i  który  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  gruntu, zarówno przed, w trakcie jak i po operacjach 
odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.  

Dobór sprzętu do zageszania zgodnie z Tabelą 4  STWiORB D.02.00.00. 

 TRANSPORT  

Wykonawca powinien używać następujących środków transportu:  
a.   samochody samowyładowcze,   
a.  wozidła – tylko poruszające się w obrębie budowy,  
b.  zgarniarki i spycharki,   
c.  samochody skrzyniowe do przewozu geosyntetyków i innych materiałów.  
d.  ziemiowozy   
  
Dobór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii gruntu,  jego  objętości,  

technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wybór środków transportu należy do Wykonawcy.  
Transport materiałów na nasypy lub inne miejsca ich wbudowania, powinien odbywać się jedynie wtedy,  gdy  w  miejscu  

przeznaczenia  pracuje  odpowiedni  sprzęt  do  rozściełania  i  zagęszczania umożliwiający Inżynierowi sprawowanie odpowiedniego 
nadzoru nad robotami.  

Materiały  transportowane  luzem  należy  przewozić  pojazdami  przystosowanymi  do  bezkurzowego przewozu, bez strat 
i segregacji w jego trakcie. 

 
 
 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania nasypów   

a)  Nasypy powinny być budowane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian poleconych przez Inżyniera.   



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

39 

b)  Materiał w nasypie należy układać i zagęszczać warstwami, grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w 
oddzielnych warstwach.   

c)  Poszczególne warstwy materiału w nasypie powinny mieć stałą miąższość na całej szerokości. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości.   

d)  Warstwy z gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać bez spadku, a warstwy z gruntu mało przepuszczalnego ze 
spadkiem górnej powierzchni około 4% b1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
wody.   

e)  Każda  wykonana  warstwa nasypu  musi być poddana procedurze odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.   
f)  Nasypy należy zagęszczać od krawędzi zewnętrznej ku środkowi. 
g)  Materiały,  a  w  szczególności  grunty  spoiste,  należy  zagęszczać  bezpośrednio  po  ułożeniu warstwy.   
h)  Należy  zapobiegać  przedostawaniu  się  wody  w  głąb  nasypu  np.  poprzez  wykonanie,  rowów bocznych, oddzielonych 

od podnóża skarpy ochronną odsadzką gruntu.   
i)  Urządzenia  odwadniające  podłoże  gruntowe  powinny  zapewnić  poprawienie  warunków wykonania  nasypu  (np.  

przez  wykonanie  rowów  opaskowych  oraz  rowów  poprzecznych  w podłożu pod nasypem) oraz warunków pracy podłoża w czasie 
eksploatacji nasypu.   

j)  Jeżeli  przewiduje  się  umieszczenie  w  nasypie  konstrukcji  i  urządzeń,  to  powinny  one  być wykonywane wcześniej 
niż nasyp, chyba że przewidziano inaczej w dokumentacji projektowej.   

k)  Jeżeli przewiduje się pozostawienie gruntów słabych w podłożu nasypu, należy zaprojektować i wykonać  odpowiednie  
zabiegi  uzdatniające  celem  uzyskania  wymaganej  nośności  podłoża  i dopuszczalnej wartości osiadania nasypu.   

l)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem,    

m) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu 
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane prostopadle do osi nasypu, a woda odprowadzana poza nasyp z 
zastosowaniem ścieku.   

n)  Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu, o grubości co 
najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.   

o)  W przypadku, gdy nasyp może być wykonany jedynie po jednej stronie przyczółków, skrzydeł przyczółku,  filarów  lub  
ścian  czołowych  przepustów,  Wykonawca  powinien  zastosować  taką metodę  zagęszczania  gruntów,  która  nie  spowoduje  
przewrócenia  lub  uszkodzenia  tych konstrukcji, lub też wywarcia na nie nadmiernych obciążeń.   

p)  Nie należy wbudowywać w nasypy gruntów kamienistych, gruzu betonowego i innych rodzajów materiałów w bryłach 
w tych miejscach, gdzie przewiduje się formowanie lub wbicie pali, oraz w pobliżu obiektów obcych.   

q)  W  celu  uzyskania  prawidłowego  wskaźnika  zagęszczenia  w  całym  przekroju  nasypu,    nasyp należy formować jako 
minimum 0,5 m szerszy niż w dokumentacji projektowej, a po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiału usunąć.   

 Zasady rozmieszczania gruntów w nasypie.  

a)  Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z materiałów jak w STWiORB D.02.00.00.    
b)  Grunty spoiste o wilgotności naturalnej bliskiej optymalnej, które nie wymagają dodatkowych zabiegów  w  celu  

uzyskania  wymaganego  zagęszczenia,  można  wbudowywać  na  dowolnym poziomie nasypu, ale winny być wbudowane poniżej 
głębokości przemarzania.   

c)  W celu zabezpieczenia nasypu przed rozmyciem dopuszcza się wykonanie tz.”brewek” na czas ukorzenienia się 
roślinności na skarpach.   

d)  Każda warstwa nasypu powinna być wykonana z jednorodnego materiału. Nie można dopuścić do wymieszania się w 
formowanym nasypie gruntów o rożnej wodoprzepuszczalności 

 Wartości nominalnych nachyleń skarp drogowych  

Skarpy nasypów dróg klasy GP i dróg niższych klas powinny mieć pochylenie 1:1,5.  
Pochylenie skarp nasypów jest zawsze ustalane na podstawie obliczeń ich stateczności, zgodnie z polską normą,  gdy:  

• skarpa nasypu ma wysokość większą niż 8 m  

• skarpa nasypu ma wysokość większą niż 6 m i pochylenie większe niż 1:3  

• nasyp będzie budowany z materiału lub w gruncie wymagającym szczególnych  

• procedur technicznych lub technologicznych  

• nasyp będzie budowany w gruncie o małej nośności  

• nasyp będzie budowany na terenie osuwiskowym  

• nasyp będzie budowany na terenie podlegającym wpływom eksploatacji górniczych  

• skarpa nasypu będzie narażona na działanie wód płynących lub stojących na terenie  

• zalewowym.  
 
Tabela 1.  Wartości nominalnych nachyleń skarp dla gruntów spoistych i wartości ścinania 
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 Budowa nasypu na zboczu  

a)  Jeżeli  teren  pod  nasyp  ma  pochylenie  większe  niż  1:5  należy  w  celu  zabezpieczenia  nasypu przed zsuwaniem się 
wyciąć w zboczu stopnie o wysokości od 0,5 m do 1 m. Szerokość stopni należy przyjmować w granicach od 1 m do 2,5 m, a spadek 
górnej powierzchni około 4% - w kierunku zgodnym ze spadkiem zbocza w gruntach słabo przepuszczalnych, lub w przeciwnym do 
spadku zbocza w gruntach o dużej przepuszczalności (co najmniej piaski średnioziarniste).  

b)  Przy  pochyłości  zbocza  większej  niż  1:2  stateczność  nasypu  należy  zabezpieczyć  wg indywidualnej dokumentacji 
projektowej, której wykonanie jest po stronie Wykonawcy robót. 

 Wykonanie zasypek 

 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.   

 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.   

Grunt zasypowy, w zależności od miejsca wbudowania,  powinien spełniać wymagania podane w pkcie 2. 

 Zasypywanie wykopów 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone 
wpisem do Dziennika Budowy. Zasypywanie wykopów należy wykonać do poziomu istniejącego terenu lub do poziomu określonego 
w Dokumentacji Projektowej. 

Zasypywanie wykopów po wymiane gruntu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu wykopów i zagęszczone 
do Is = 1.03 Proctora. 

Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 

 Wykonywanie nasypów w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.  

W  okresach  deszczów  i  mrozów  nasypy  zaleca  się  wykonywać  jedynie  z  gruntów  i  materiałów przydatnych  bez  
zastrzeżeń  wg  normy  PN-S-02205  i  wg  EC  7.  Wykonawca  w  Projekcie Zapewnienia  Jakości  przedstawi  do  akceptacji  Inżyniera  
Kontraktu  sposób  prowadzenia  robót ziemnych w czasie opadów i przy temperaturze bliskiej 0°C. 

 
 
 
 

 Zagęszczanie i nośność nasypów  dobór technologii układania i zagęszczania nasypu   
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a)  Procedury  układania  i  zagęszczania  nasypu  powinny  zapewniać  stateczność  nasypu  podczas całego  okresu  budowy  
i  nie  wywierać  niekorzystnego  wpływu  na  naturalne  podłoże  pod nasypem bądź na konstrukcje i urządzenia umieszczone w 
nasypie.   

b)  Kryteria  zagęszczenia  należy  ustalać  dla  każdej  warstwy,  w  zależności  od  jej  lokalizacji, przeznaczenia nasypu i 
wymagań co do jego zachowania.   

c)  W  celu  opracowania  właściwej  procedury  zagęszczania  należy  wykonać  próbne  zagęszczanie (poletko 
doświadczalne) z użyciem materiału, który ma być zastosowany oraz sprzętu, którym materiał będzie zagęszczany. 

 Zagęszczanie gruntów w podłożu  nasypu.  

 a)  Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej  strefie  podłoża  
do  głębokości  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Jeżeli  wartość  wskaźnika zagęszczenia  jest  mniejsza  niż  określona  w  Tabeli  2,  
Wykonawca  powinien  dogęścić  podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli to wymaganie nie może być 
spełnione przez bezpośrednie zagęszczanie, należy podjąć inne środki w celu doprowadzenia podłoża do powyższych wymagań, 
przykładowo poprzez uzdatnienie spoiwem hydraulicznym.  

  
Tabela  2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w nasypach  i podłożu gruntowym 

Lp. Wskaźnik zagęszczenia podłoża KR (niezależnie od nośności 
podłoża) 

Badanie 

1 Is=1,03 KR 5-7 BN-77/8931-12 

2 Is=1,00 KR 1-4 BN-77/8931-12 

 
Ponadto należy wykonać pomiary nośności podłoża nasypu oraz wskaźnika odkształcenia, jako parametru określającego 

zagęszczenie. Badania powinny być prowadzone wg zał. B normy PN-S-02205: 1998 
Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż 2,2, a wtórny moduł odkształcenia E 2  (MPa)  ma spełniać 

wymagania tabel 4 i 5. 

 Wymagania dotyczące zagęszczania oraz nośności warstw nasypu  

 Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie:  
a)  wskaźnika zagęszczenia Is wg norm: BN-77/8931-12,   
b)  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia  (wskaźnik  odkształcenia I0). Wskaźnik odkształcenia Io 

wyznacza się wg procedury [ zał. B.]   
c)  Oceny  cech  nośności  warstwy  gruntu  dokonuje  się  na  podstawie  pomiaru  wtórnego  modułu odkształcenia E 2 , za 

pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm (Tabela 3), lub w stosownej części przyszłego dokumentu odniesienia ją 
zastępującego.    

d)  Końcowe obciążenie doprowadza się do maksymalnego nacisku wg Tabeli 3:  

• 0,25 MPa - przy badaniu gruntu podłoża lub górnej części nasypu, obliczenia wykonuje się dla zakresu odkształceń 
i nacisków    0,05 – 0,15 MPa  

• 0,35  MPa  -  przy  badaniu  ulepszonego  podłoża  nawierzchni  oraz  warstw  konstrukcyjnych, obliczenia 
wykonuje się dla zakresu odkształceń i nacisków    0,15 – 0,25 MPa (jako ulepszone „podłoże” należy traktować 
te warstwy w których zastosowano doziarnienie kruszywem o ziarnie większym niż 20 mm, zastosowanie 
geomateraca, ulepszenia związkami chemicznymi itp.) 

Tabela 3.  Badanie nośności gruntu 

Badanie nośności gruntu - płyta naciskowa 0 300 mm (VSS) 

Warstwa konstrukcyjna 
Końcowy maksymalny 
nacisk [MPa] 

Zakresy nacisków [MPa] 

 
 

 
 

Górny zakres nacisków 
do odczytu 
odkształcenia 

Dolny zakres nacisków 
do odczytu 
odkształcenia 

Warstwy gruntu podłoża oraz warstwy 
nasypu 

0,25 0,15 0,25 

Warstwy mrozoochronne i z gruntów 
ulepszonych 

0,35 0,15 0,25 

 
e)  W przypadku wątpliwości co do parametrów zagęszczenia warstw już przykrytych, leżących na głębokości większej 0.6 m 

od powierzchni badań, oraz za zgodą Nadzoru, dopuszcza się stosowanie sondy wbijanej, , lekkiej lub średniej (10 kg lub 30 kg; 
zgodnie z Instrukcją Badań Podłoża Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych. Część 2. Załącznik; Warszawa, 1998). Prowadzenie 
badań przy zastosowaniu sondy wbijanej na głębokościach mniejszych niż 0.5 m jest niewskazane ze względu na wątpliwe 
interpretacje współczynników korelacji Nkor. Ewentualnie, w przypadku badania zagęszczenia przy użyciu sondy wbijanej DPL (SD-
10), w przedziale głębokości 0.1÷0.5 m od powierzchni warstwy badanej, należy wprowadzić zapis dopuszczający przyjęcie 
skorygowanej liczby uderzeń Nkor i wykorzystanie jej do obliczenia skorygowanego stopnia/wskaźnika zagęszczenia gruntu (IDkor; ISkor; 
wg "Instrukcji Badań (…)”, str. 15) 

Tabela 4.   Wymagany wtórny moduł odkształcenia E 2  na powierzchni warstwy KR1 – KR2 
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WYMAGANY WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E2 NA POWIERZCHNI WARSTWY 

Kategoria ruchu KR1 - KR2 Przy stwierdzonej grupie nośności 

Grupa nośności podłoża G1 G2 G3 G4 

Dolne warstwy konstrukcji 
nawierzchni* 

Nie wykonuje się 
ulepszenia, jeśli grunt 
rodzimy osiągnął 
moduł E2 >80 MPa 

Wykonuje się j ako 
jedną warstwę; 
wymagany moduł E2 > 
80 MPa 

Wykonuje się jako 
jedną warstwę; 
wymagany moduł E2 
> 80 MPa 

Wykonuje się jako 
jedną warstwę; 
wymagany moduł E2 > 
80 MPa 

Grunt rodzimy w wykopie 
lub grunt nasypowy 

E2 > 80 MPa E2 > 50 MPa E2 > 35 MPa E2 > 25 MPa 

*Dotyczy warstw konstrukcji nawierzchni 

 
Tabela 5.  Wymagany wtórny moduł odkształcenia E 2  na powierzchni warstwy KR3-KR4 

WYMAGANY WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E2 NA POWIERZCHNI WARSTWY 

Kategoria ruchu KR3 - KR4 Przy stwierdzonej grupie nośności 

Grupa nośności podłoża G1 G2 G3 G4 

Dolne warstwy konstrukcji 
nawierzchni* 

E2 > 100 MPa E2 > 100 MPa E2 > 100 MPa E2 > 100 MPa 

nie wykonuje się 
ulepszenia, jeśli grunt 
rodzimy osiągnął 
moduł E2 > 80 MPa 

nie wykonuje się 
ulepszenia, jeśli grunt 
rodzimy osiągnął 
moduł E2 > 50 MPa 

E2 > 50 MPa E2 > 50 MPa 

Grunt rodzimy w wykopie 
lub grunt nasypowy 

E2 > 80 MPa E2 > 50 MPa E2 > 35 MPa E2 > 25 MPa 

*Dotyczy warstw konstrukcji nawierzchni 

 
Dla gruntów w nasypach, nieuzdatnianych spoiwami, wymagane wskaźniki zagęszczenia Is   oraz wartości wtórnego modułu 

E 2  należy przyjmować w zależności od kategorii ruchu i od poziomu zalegania warstw wg rysunku 1 w STWiORB D.02.03.01. 
W przypadku zastosowania spoiwa wiążącego np. cementu należy wykonać badania wytrzymałości na ściskanie próbek 

gruntu stabilizowanego w/w spoiwem. 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub kruszywa stabilizowanego 

cementem wg PN-S-96012, powinna spełniać wymagania określone w tablicy 6. 
Tablica 6. 

Lp. Rodzaj warstwy w konstrukcji 
nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa) 

    po 7 dniach po 28 dniach 

1 Górna część warstwy 
ulepszonego podłoża 
gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 – KR7 
lub górna część warstwy 
ulepszenia słabego podłoża z 
gruntów wątpliwych oraz 
wysadzinowych 

  
  

od 1,0 
do 1,6 

  
  

od 1,5 
do 2,5 

2 Dolna część warstwy 
ulepszonego podłoża 
gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji 
nawierzchni na podłożu z 
gruntów wątpliwych 
i wysadzinowych 

  
- 

  
od 0,5 
do 1,5 

 
Uwaga! 
Każda kolejna warstwa może być wbudowywana tylko za zgodą Inżyniera, wydanej na podstawie pozytywnych wyników 

nośności i zagęszczenia warstwy niżejległej. 
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 Wymagania  dla  wskaźnika  odkształcenia  I0   w  zależności  od  rodzaju  gruntów  występujących  w nasypie.  

  
a)  Wskaźnik odkształcenia I o  nie powinien być większy niż:  

• IO ≤ 2.20, przy wymaganej wartości IS ≥ 1.0; 

• IO ≤ 2.50, przy wymaganej wartości IS < 1.0 

 Wymagania dla wilgotności gruntu  

 Wilgotność  gruntu  w  czasie  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  z tolerancją:    

• w gruntach niespoistych    + 0 %, - 2%  

• w gruntach mało i średnio spoistych   + 0 %, - 2%  

• w mieszaninach popiołowo-żużlowych  + 0 %, - 5% 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 Odcinek doświadczalny dla nasypów  

 a)  Próbne  zagęszczenie  należy  wykonać  dla  każdego  rodzaju  materiału  do  nasypu,   w  celu wykazania, że 
zaproponowane przez Wykonawcę metody i sprzęt są odpowiednie. Wykonawca powinien  przygotować  program  pobierania  i  
badania  próbek,  i  dostarczyć  go  Inżynierowi  co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac na poletku doświadczalnym.    

b)  Odcinek  doświadczalny  powinien  charakteryzować  się  minimalną  powierzchnią  30m2 i powinien  być  wykonany  na  
terenie  oczyszczonym  z  ziemi  urodzajnej,  na  którym  układa  się materiał pasami o szerokości nie mniejszej niż 2m. Poszczególne 
warstwy układanego materiału powinny mieć w każdym pasie inną grubość, z tym że wszystkie muszą mieścić się w granicach 
ustalonych  dla  danego  sprzętu  zagęszczającego.  Wilgotność  materiału  powinna  być  równa optymalnej z dopuszczalnymi 
tolerancjami. Materiał ułożony na poletku według podanej wyżej zasady  powinien  być  następnie  zagęszczony,  a  po  każdej  serii  
przejść  sprzętu  należy  zbadać zagęszczenie warstwy.   

c)  Badanie  zagęszczenia  należy  wykonać  co  najmniej  w  4  punktach,  z  których  co  najmniej  2 powinny umożliwić 
ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z 
wymaganiami podanymi w tabeli 1 STWiORB D.02.00.00 dokonuje się  wyboru  sprzętu  i  ustala  się  potrzebną  liczbę  przejść  oraz  
grubość  warstwy  rozkładanego gruntu.   

d)  Projekt  poletka  doświadczalnego,  wykonanie  oraz  uzyskane  wyniki  podlegają  ocenie  w ekspertyzie geotechnicznej 
wykonywanej przez Wykonawcę. 

Uwaga: Ze względu na niewielki zakres robót ziemnych można pominąć wykonanie odcinka próbnego pod warunkiem 
uzykania zgody Inżyniera. Jednkaże w takim przypadku wszystkie wady nasypu i prace związane z jego naprawą obciążają 
Wykonawcę. 

 Badania do odbioru korpusu ziemnego  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podano w Tabeli 7. 
Tabela 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
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Rys.1. Wartości wymagane w nasypach: wskaźnik zagęszczenia podłoża I S  oraz wtórny moduł odkształcenia  
E 2  (MPa) 

 
 

 Badanie gruntu do wykonania zasypek i gruntów nasypowych 

a) analizy granulometrycznej, w tym wskaźnika różnoziarnistości U – PN-EN 933-1; 
b) zawartości części organicznych wg barwy wzorcowej zgodnie z PN-EN 1744-1; natomiast metodą utleniania wg PN-B-

04481: 1988; 
c) wilgotności naturalnej gruntów zgodnie z PN-EN 1097-5; 
d) wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntu zgodnie z PN-88/B-04481; 
e) wskaźnik piaskowy (SE) wg PN-EN 933-8; 
f)  wskaźnik nośności (CBR) zgodnie z PN-S-02205: 1998, zał. A, na „sucho” i po 4 dobach nasycenia wodą; 
g) kapilarność bierna (Hkb), wg PN-B-04493: 1960. 
 
Współczynnik filtracji należy badać wg PKN-CEN ISO/TS 17892-11: 2009, 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. 

 

 Badanie stanu zagęszczenia wykonania zasypek  
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Badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pktu 1.4 należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie 
rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien  być zgodny z  pktem 5 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%. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące sprawy: 

zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, rodzaj i stan gruntu służącego do zasypania wykopów, zgodność 
prowadzenia robót z zasadami podanymi w punkcie 5 STWiORB. 

Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego 
należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Odbiory robót 
zanikających należy wpisać do Dziennika Budowy. 

Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli zgodności z pkt. 5 w czasie wykonywania robót 
ziemnych. 

 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
Objętość nasypów będzie ustalana w metrach sześciennych, na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, w oparciu 

o poziom gruntu rodzimego i poziom istniejących nasypów.  

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru określono w STWiORB DM.00.00.00"Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone są w STWiORB DM.00.00.00. 
Podstawą płatności są ustalone obmiarem ilości metrów sześciennych wykonanego nasypu wraz z robotami 

towarzyszącymi i oceną jakości robót.  
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:  
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
− wymiana gruntów, 
− zasypanie obiektów,  
− odtworzenie i wyprofilowanie nasypu, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie (plantowanie) powierzchni nasypu, rowów i skarp, uformowanie poboczy,  
− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
− odwodnienie terenu robót, 
− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane wg STWiORB D.02.00.00. 
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8. D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej. 

 Zakres stosowania STWiORB  

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

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji 
deszczowej.  

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.4. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej. 
1.4.5. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z 

Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał izolacyjny 

wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań 

 Rury kanałowe 

Rury typu PVC – U (do kanalizacji zewnętrznej), klasy S, (SN8), SDR 34-LITE – z wydłużonym kielichem, 200  wg PN-EN 1401-
1:2009. 

 Studzienki kanalizacyjne  

Na projektowanych sieciach kanalizacji przewidziano studzienki DN 500 – z elementów łączonych na uszczelki gumowe, z 
dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi króćcami. 

Projektowane studzienki z kręgów betonowych z betonu klasy minimum C40/45 z przejściem szczelnym łączonym na 
uszczelki.  

Przewidziano studzienki z betonu wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw=<5,0 %), z elementów łączonych na 
uszczelki gumowe, z dnem prefabrykowanym i zamontowanym przejściem dostudziennym. Wykonanie studni z elementów 
prefabrykowanych. Pod wpust stosować pierścienie dystansowe polimerowe. 

 Wpusty 

Wpusty drogowe żeliwne - krawężnikowo-jezdniowe klasy D400 zgodne z PN-EN 124-1:2000. 

 Wylot odwodnienia 

Wylot odwodnienia – prefabrykowany, zgodny z dokumentacją projektową. 

 Kruszywo  

Użyty materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm:  
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur piasek łamany 0,075-2 mm lub piasek naturalny wg PN-EN 13242. 
Materiałem zasypowym powyżej zasypek technologicznych powinna być pospółka o uziarnieniu 0-63 wg PN-EN 13242, lub 

w pasie drogowym materiał spełanijący wymagania specyfikacji D.02.03.01. 

 Pozostałe materiały 

Pozostałe materiały mają być zgodne z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową i zaleceniami Inżyniera. 
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 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
- żurawi budowlanych samochodowych, 
- koparek przedsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- wciągarek mechanicznych, 
- beczkowozów. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem. . 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 Roboty ziemne 

Szacunkowo ok. 60 %  robot ziemnych należy wykonać mechanicznie.  
Wykopy przed obsypaniem się należy zabezpieczyć szalunkami względnie wykonać ze skarpami. Przed ułożeniem rurociągu 

należy z wykopu wypompować ewentualnie nagromadzoną wodę opadową  oraz gruntową.  
Wykopy pod montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. 
Wykopy podczas prowadzenia robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.  
W celu zabezpieczenia przewodu przed przesuwaniem się w poziomie oraz w pionie w miejscach gdzie jest to niezbędne 

należy wykonać bloki oporowe. 
Wykopy należy wykonywać mechanicznie, z wyjątkiem miejsc skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, które 

należy wykonać ręcznie. Przy występowaniu wody w wykopie należy wykonać jego odwodnienie. Rury należy układać w suchym 
wykopie.  

Wykop pod studzienki pogłębić o około 20 cm, a usunięty grunt spoisty zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczalnym 
piaskiem. Jeżeli po wykonaniu wykopu stwierdzi się występowanie słabych gruntów (grunty spoiste w stanie plastycznym, 
miękkoplastycznym, grunty organiczne), przed wykonaniem posadowienia studzienki należy zgłosić się do Projektanta. 

Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę wyrównawczą z piasku gr.10cm. 
Kanał zasypywać ręcznie do wysokości 30cm nad rurę, warstwami 10-15cm ubijanymi  ręcznie. Obsypka musi być wykonana 

natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończenia posadowienia. 
Ponad warstwą 30cm zasypywać mechanicznie. Wierzchnią warstwę terenu należy wg projektu cz. drogowej.  
Zagęszczać do  wskaźnika Is = 1,0. 
Studzienki zasypywać warstwami gr. 10-15 cm ubijanymi ręcznie, zagęszczać do wskaźnika Is = 0,97 do wysokości 1,2 m od 

poziomu nawierzchni. Wyżej należy zagęścić do Is=1,0. 
W miejscach gdzie można wprowadzić przeciwwagę, szczególnie w przypadku przekopów poprzecznych przez jezdnie, 

należy wykonać  pomiary płytą obciążaną statycznie (VSS). Wymagania zgodne z D.02.03.01. 
Do  badania zagęszczenia można zastosować również  płytę dynamiczną po skalibrowaniu wyników badania w stosunku do 

VSS. Wartość  dynamicznego modułu odkształcenia EVd [MN/m2] powinna wynosić w przybliżeniu połowę wartości modułu 
wtórnego. 

Wartość modułów wtórnych E2 powinna wynosić 60 MPa (EVd ≥30 Mpa) dla badanych obsypek i zasypek technologicznych, 
oraz 100 MPa (EVd ≥ 50 Mpa) dla zasypów pow. Zasypek technologicznych), lub jeśli jest pod nawierzchniami to zgodnie z 
wymaganiami D.02.03.01. Alternatywnie dopuszcza się użycie sondy wbijanej. Uwaga! Podczas badań nie wolno uszkodzić rur. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy powiadomić właścicieli uzbrojenia podziemnego o ich 
rozpoczęciu. 

Do wykorzystania przewiduje się materiał: 
Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur wg PN – EN 13242. 
Przed zasypaniem wykopu należy powiadomić służby geodezyjne o zakończeniu robót, w celu wykonania pomiarów 

wysokościowych i zaznaczenia trasy kolektora na mapach geodezyjnych.  

 Roboty montażowe 
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5.4.2. Rury  

Uszczelnienia złączy i połączeń rur kanałowych wykonać zgodnie z instrukcjami producenta materiałów. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed 

zamuleniem. 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne i wpusty 

Studzienki i wpusty  wg instrukcji producenta i Dokumentacji Projektowej. 

5.4.4. Izolacje 

Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną, 
posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upoważnioną jednostkę. 

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 Umocnienie wylotu kanalizacji. 

Wylot kanalizacji bezpośrednio do rowu lub wpięcie do istniejących studzienek, w miejscu odbuodwy przykanalików. 
Wyprowdzenie rury do rowu należumocnić prefabrykowanym betonowym wylotem. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

 Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę, 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, 

certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 

lub betonu, 
- badanie odchylenia osi kolektora, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i wpustów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 
więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym 
spadku), 
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- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny,  

- rzędne kratek wpustów powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
Badania materiałów i sposobu wykonywania wg odpowiednich instrukcji producentów tychże materiałów i wskazań 

Inżyniera. 
Pozostałe badania wg przywołanych specyfikacji technicznych (STWiORB). 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: 
 

− Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych - wykop mechaniczny  − m3 
− Wykopy liniowe o ścianach pionowych umocnionych- wykop ręczny  − m3 
− Wywiezienie gruntu nienadającego się do wbudowania na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją − m3 
− Podsypki pod studzienki i rury kanalizacyjne − m3 
− Wykonanie elementów odwodnienia - wpusty krawężnikowe z osadnikiem − szt 
− Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm studnie z osadnikiem wykonywane − m 
− Obsypka rur kruszywem dowiezionym ok 30 cm nad wierzch rury − m3 
− Zasypywanie wykopów liniowych rodzimym gruntem zasypowym − m3 
− Wylot prefabrykowany fi 26 cm − kpl. 
− Próby szczelności (całość) − kpl. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych 
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
- montaż rur osłonowych,. 
- wykonanie i montaż separatora, 
- wykonane komory, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie odpowiednich pomiarów. 
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
- przygotowanie podłoża i fundamentów, 
- wykonanie sączków, 
- wykonanie wylotu kolektora (kanalizacji deszczowej) wraz z umocnieniem wylotu, 
- wykonanie separatorów, 
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
- wykonanie izolacji rur i studzienek, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2000  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 295:2002  Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 
PN-EN 1115:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. 

Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem 
szklanym (GRP) 

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych.) 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
PN-EN 1401-1:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania 

i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 
systemu 
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9. D.04.01.01 KORYTOWANIE Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIM PODŁOŻA  

 WSTĘP  

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru koryta wraz 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

 Zakres stosowania STWiORB  

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

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

Nie występują. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W 
wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy lub nawierzchni. 

 Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład 
na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
Projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować 
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-
77/8931-12. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla KR 1-4: 

Górna warstwa  1,00 

                
Należy wykonać  kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 

moduł odkształcenia podłoża według PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 
2,2. Ponadto należy wykonać pomiary nośności (E2) wg PN-S-02205: 1998, zał. B. Wtórny moduł odkształcenia ma wynosić 80 Mpa 
(nośność G1). 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do +0%. 

 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 

nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, 
na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 3 razy 20m 

2 Równość podłużna 3 razy 20m 

3 Równość poprzeczna 3 razy 20m 

4 Spadki poprzeczne  3 razy 20m 

5 Rzędne wysokościowe 3 razy  20m 

6 Ukształtowanie osi w planie  3 razy 20m 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu 
podłoża 

w 2 punktach 100m2 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości Projektowanej o więcej niż +10 cm i - 5 cm/ 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi Projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi Projektowanej o więcej niż ± 3 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 

podanego w tablicy 1. 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205 nie powinna być większa od 2,2. Wtórny 
moduł odkształcenia (E2) ma wynosić 80 Mpa (nośność G1)  

Wilgotność naturalną w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008, wilgotność optymalną zgodnie z PN-
88/B-04481. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do + 0%. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu 

i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-S-02205: 1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
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10. D.04.02.02 WARSTWA  MROZOOCHRONNA 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw 
mrozoodpornych. 

 Zakres stosowania STWiORB  

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

 Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające na celu wykonanie warstw 
mrozoochronnych. 

 Określenia podstawowe 

Określenia   podane   w   niniejszej   STWiORB   są   zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz  z określeniami   
podanymi w STWiORB DM.00.00.00.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, Ogólną  
Specyfikacją   Techniczną, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera.  

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

 Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
− piaski, 
− żwir i mieszanka, 

 Wymagania dla kruszywa 

Kruszywa do wykonania warstw mrozoochronnych powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy  
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, gdy 

warstwa ta nie jest układana na warstwie mrozoochronnej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę mrozoochronną. 
Kruszywo ma być zgodne z dokumentacją projektową i PN EN 13285 oraz być  mieszkanką  niezwiązaną o CBR>35% i K>8 

m/dobę. 
 
Tablica 1. Zakres stosowania i wymagania dotyczące mieszanek niezwiązanych 
 

Lp. Właściwości Warstwa mrozoochronna 

KR3-KR7 

1 2 3 

1. Uziarnienie od 0/8 do 0/63 
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2. Zawartość ziaren przekruszonych lub łamanych CNR 

Maksymalna 
zawartość pyłów w 
warstwie: 

w typowych zastosowaniach 

UF15 

3.  
 

gdy pełni rolę 

warstwy 

odsączającej 

UF6 

4. Mrozoodporność F10 

5. Wskaźnik CBR, co najmniej % 35 

Współczynnik 
filtracji k10 warstwy, 
co najmniej: 

w typowych zastosowaniach 
Brak wymagań 

6.  
 

gdy pełni rolę warstwy odsączającej 0,0093 cm/s, (8 

m/dobę) 

 
Warunek szczelności nie powinien być mniejszy od 5, natomiast wskaźnik różnoziarnistości U≥5. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWiORB D.04.01.01 „Korytowanie”. 
Warstwy mrozoochronna powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany 

przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 

nie większych niż co 10 m. 

 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduje wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości powyżej 20 cm, 
to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 
odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o 
odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy mrozoochronnej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 

częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa mrozoochronna powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205: 1998. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 Utrzymanie warstwy  

Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy mrozoochronnej j 
podaje tablica 1. 

 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 3 razy na 20 m 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy na 20 m 

4 Spadki poprzeczne  3 razy na 20 m 

5 Rzędne wysokościowe 3 razy na 20 m 

6 Ukształtowanie osi w planie  3 razy na 20 m 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 50 m2 
Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m2 

8 Zagęszczenie, nośność 
i wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 100 m2 

 Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

 Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
 

 Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
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 Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych 

warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 

spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

 Zagęszczenie i nośność warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozochronnej, określony wg BN-77/8931-12  nie powinien być mniejszy od 1. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 

stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa 
od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Wymagany wtórny moduł odkształcenia dla warstwy mrozoochronnej wynosi E2≥ 120Mpa. 

 Kontrola wbudowanego materiału 

Kontrolę wbudowanego materiału należy przeprowadzić raz na każdą część wbudowywanego materiału na każdą działkę 
roboczą. 

Kontrola obejmuje: 
- analizę sitową  wg PN-EN 933-1:2012,  
- CBR (wnoś.) wg PN-S-02205 Zał. A, 
- współczynnik filtracji k wg PN-55/B-04492 lub na podstawie uziarnienia BN-76/8950-03, 
- wskaźnik piaskowy SE wg PN-EN 933-8: 2012, 
- wilgotność w wg PN-EN 1097-5: 2008, 
- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego i wilgotność optymalna wg PN-88/B-04481. 
 

 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 
określonej w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 13282-2  Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2 : Metody określania gęstości w 

odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
PN-EN 1097-5:2008  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda 

przesiewania 
PN-S-02205: 1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
PN-55/B-04492   Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
BN-76/8950-03   Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie uziarnienia i porowatości. 
PN-EN 933-8: 2012  Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek -- Badanie 

wskaźnika piaskowego 
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11. D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTUKCYJNYCH 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania 
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych. 

 Zakres stosowania STWiORB 

Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 
deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną technicznną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczą 
lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności 
materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

Do złączenia warstw konstrukcyjnych stosować należy kationowe emulsje asfaltowe wg PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i 
lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Emulsje powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
Załączniku Krajowym NA PN-EN 13808:2013-10:2010. Rodzaj emulsji powinien być dostosowany do rodzaju złączonych warstw. 

 
Tablica 1. Wymagania dla emulsji 
 

L.p. Wymagania techniczne Metoda badań 

wg normy PN-

EN 

Wymaganie (klasa) 

C 60 B 3 ZM1) 

Do złączenia warstw 

asfaltowych  z asfaltów 

niemodyfikowanych 

C 60 BP 3 ZM1) 

Do złączenia wszystkich 

warstw asfaltowych 

1. Indeks rozpadu 2) 13075-1 50-100 (3) 50-100 (3) 

2. Zawartość lepiszcza, % (m/m) 1428 58-62 (5) 58-62 (5) 

3. Czas wypływu dla ϕ 2mm w 40ºC, s 12846 15-45 (3) 15-45 (3) 

4. Pozostałość na sicie 0,5 mm, 

% (m/m) 

1429 <0,2 (3) <0,2 (3) 

5. Pozostałość na sicie 0,5 mm po 7 

dniach magazynowania, % (m/m) 

1429 TBR (1) TBR (1) 

6. Sedymentacja po 7 dniach, % (m/m) 12847 TBR (1) TBR (1) 
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7. Adhezja3), % pokrycia powierzchni  Zał. NA 2.2 ≥75 ≥75 

8. pH emulsji 12850 NPD (0) NPD (0) 

Wymaganie dotyczące asfaltu odzyskanego z kationowej emulsji przez odparowanie zgodnie z PN-EN 13074-1:2012 

1. Penetracja w 25ºC, 0,1 mm 1426 <100 (3) <100 (3) 

2. Temp. mięknienia, ºC 1427 > 39 (5) > 43 (4) 

3. Nawrót sprężysty w 25ºC dla 

asfaltów modyfikowanych, % 

13398 NPD (0) ≥ 50 (4) 

 

 Zużycie lepiszczy do skropienia 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni, powinno być 
zgodne z  WT -2 cz. II z 2016 r.  i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 
Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki niezwiązanej i związanej hydraulicznie [kg/m²] (uwaga 

- przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu równej 60% wg PN-EN 13808:2013 Załącznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R) 
 

 
 
 
Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m²] (uwaga - przyjęto dla 

emulsji kationowej o zawartości asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013 Załącznik Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM) 
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 Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 

dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 
żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem 
od dna. 
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Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” 
asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
� szczotek mechanicznych, 

zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów 
czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna 
posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

� sprężarek, 
� zbiorników z wodą, 
� szczotek ręcznych. 

 Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 

� temperatury rozkładanego lepiszcza, 
� ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
� obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
� prędkości poruszania się skrapiarki, 
� wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
� dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury 
lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, 

zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 

warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 
powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie 
potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu 
sprężonego powietrza. 

 Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 

warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 

(za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 
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Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (ºC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *) 

 
*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
  
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 

ruchu na czas niezbędny (wg pkt 2.3) dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.  
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 

nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

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

 Badania w czasie robót 

 Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej 
dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Właściwości lepiszczy kontrolowane w czasie robót 
 

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie 

według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa Czas wpływu: 15-70s PN-EN 12846-1:2011 

 Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Jednorodność  skropienia  należy  ocenić  wizualnie,  a  kontrolę  ilości  rozkładanego lepiszcza  zaleca  się  przeprowadzić  
w  oparciu  o  pomiar  ilości  asfaltu  pozostającego  po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody przypadający na jednostkę powierzchni 
wg PN-EN 13808.  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: 

� m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
� m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

� mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

� ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

� dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
� podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
� skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą.       
PN-EN 1427:2013-12 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia Metoda Pierścień i Kula. 
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PN-EN 1428:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych. Metoda 
destylacji azeotropowej  

PN-EN 1429:2013-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości 
podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym. Część 1: 
Emulsje asfaltowe 

PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów 

upłynnionych lub fluksowanych. Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania  
PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów 

upłynnionych lub fluksowanych. Część 2: Stabilizacja po odzyskaniu metodą 
PN-EN 13075-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu.  Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym. 
PN-EN 13398:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
PN-EN 13808:2013-10   Asfalty i lepiszcza asfaltowe Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
Załącznik Krajowy NA PN-EN 13808:2013-10:2010 
WT 2 część II Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych 
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12. D.04.04.02 PODBUDOWY ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYW NIEZWIĄZANYCH 

 WSTĘP  

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy 
wykonanej z mieszanki kruszyw niezwiązanych. 

 Zakres Stosowania STWiORB  

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

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania stawiane warstwie podbudowy pod drogami, oraz pobocza 
o grubości określonej w dokumentacji, wykonanej z mieszanki kruszyw niezwiązanych i obejmują: 

− prace pomiarowe,  

− zakup materiału,  

− dostarczenie materiału na miejsce wbudowania,  

− przygotowanie podłoża, 

− rozścielenie podbudowy warstwami z wyrównaniem pod szablon,  

− stabilizację mechaniczną, 

− zakup i dowóz wody. 

 Określenia podstawowe.  

1.4.1. Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych  - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę 
nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne".  

 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Ogólną 
Specyfikacją Techniczną, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY. 

Do wykonania warstwy podbudowy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm,  
wg Dokumentacji Projektowej. 

Źródła materiałów powinny być wybrane z wyprzedzeniem 30 dni przed rozpoczęciem robót i zaakceptowane wstępnie, na 
podstawie okazanych wyników badań przez Inżyniera.  

Zaprojektowano podbudowę zasadniczą dla kategorii ruchu KR3 
 
Tablica 1.    Wymagania według WT-4  i PN-EN 13242:2010 wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych w warstwie 

podbudowy  

Rozdział w 
PN-EN 
13242 

Właściwości 
Wymagania wobec kruszyw przeznaczonych na 
podbudowę: 

Odniesienie do tablicy 
w PN-EN 13242 

  Zasadnicza KR3  
 

4.1-4.2 Zestaw sit # 

0,063; 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22;4;31,5; 45; 
63; 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 80/20 
 GF 80 
 GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1 

GTC20/25 Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 

GTF10 
GTA20 Tabl. 4 
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4.4 Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4: 
a) maksymalna wartość wskaźnika 
płaskości lub b) maksymalna wartość 
wskaźnika kształtu 

FI50 
SI55 

Tabl. 5 Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

C90/3 

Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1: 
a) w kruszywie grubym *), 
b) w kruszywie drobnym. 

 
FDEKLAROWANA 
FDEKLAROWANA 

Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów 
Wartość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko na mieszankach 
wg wymagań p 2.2 - 2.4 WT 4 2010 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg 
PN-EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż 

LA40 

Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001 
rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana  

5.5 
Nasiąkliwość PN-EN 1097-6:2001 
rozdział 7, 8 albo 9 ( w zależności od 
frakcji) 

WA241  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg 
PN-EN 1744-1 

ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 

SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska w oddzielnych przepisach 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich drewno, szkło i 

plastik mogących pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg 1097-2 

SBLA  

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 

- skały magmowe i przeobrażone 
F4, skały osadowe F10 

 

Załącznik C Skład materiałowy DEKLAROWANY  

Załącznik C 
podrozdzia
ł C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 

zazwyczaj nie występuje 

 

 
Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w wybranych krzywych granicznych wg pkt 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2.5.4 
Wymagań technicznych WT-4 2010. 
**) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości należy sprawdzić mrozoodporność. 

Do zwilżania kruszywa należy używać wody czystej, najlepiej wodociągowej wg PN-EN 1008:2004.  
W razie konieczności składowania na budowie kruszywo powinno być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

 SPRZĘT  

Powinien być zgodny z wymogami STWiORB i zaakceptowany przez Inżyniera, tzn. powinien zapewnić spełnienie wymogów 
jakościowych odnośnie robót do których ma być zastosowany.  Powinien również spełniać wymagania BHP. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw niezwiązanych stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny 

być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 TRANSPORT  

Dowóz kruszywa na budowę samochodami ciężarowymi samowyładowczymi. 
Rozładunek na budowie bezpośrednio na miejsce wbudowania lub rozwożenie z miejsca składowania. Transport powinien 

odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu się kruszywa.  
Ruch po przygotowanym podłożu powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i skoleinowania. 
Przy ruchu po drogach publicznych poza sprawnością pojazdów ważne jest spełnianie przepisów o dopuszczalnych 

naciskach na osie pojazdów. 

 WYKONANIE ROBÓT.  

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Przygotowanie podłoża. 

Podłoże stanowi odebrana przez  Inżyniera warstwa zgodna z dokumentacją projektową.  
Paliki stanowiące szablon do wykonania warstwy powinny być ustawione w osi drogi i przy jej krawędziach tak, aby było 

możliwe rozciągnięcie sznurków miedzy nimi w odstępach co min. 10,0m. 
Podłoże musi być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

 Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego 

5.3.1. Postanowienia ogólne 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 

akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa powinna być 
oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich 
samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy. 

Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy, określonych w 
tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w 
porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych. 

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych właściwości, 
spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzować się 
równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z 
różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1. 
5.3.2. Wymagania wobec mieszanek 

W warstwach podbudowy można stosować następujące mieszanki kruszyw 0/31,5 mm. 
Nie należy stosować kruszyw do warstwy podbudowy, które zostały zakwalifikowane jako „Kruszywa słabe” zgodnie z 

definicją podaną w WT-4 2010. 
 Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy, podane w tablicy 1, odnośnie wrażliwości na mróz 

mieszanek kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2. 
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy, określana wg PN-EN 933-1, powinna być zgodna z 

wymaganiami tablicy 1.  
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 powinna spełniać wymagania podane w 

tablicy 1.. 
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31,5 mm należy określić według PN-EN 933-1. Krzywe 

uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi na 
rysunkach 1÷2, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 

 Na rysunkach  pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa 
uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawcę/producenta.  
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej 
 
 
Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 

miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki.  
 

Mieszanka 
niezwiązana, 

mm 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8   

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w odpowiednich krzywych 

uziarnienia (rys. 1÷2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, 
ale powinna spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach podczas badań 

kontrolnych produkowanych mieszanek 
 

Mie-
szan-
ka, 
mm 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach; 
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

  
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudwy pomocniczej i zasadniczej powinny spełniać wymagania wg tablicy 4. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy odnośnie wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania 
materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora według PN-EN 13286-2. Nie stawia się wymagań wobec 
wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do podbudowy, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego. 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i 
zagęszczania określonej metodą Proctora  według  PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 4. 

Badanie CBR mieszanek do podbudowy należy wykonać na mieszance zagęszczonej metodą Proctora  do wskaźnika 
zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47, a wymaganie przyjąć 
wg tablicy 4. 

 Istotne cechy środowiskowe  

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw naturalnych 
oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie oddziaływają szkodliwie na środowisko.  
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Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich 
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. 
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich 
kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach wątpliwych 
należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.  

Wymagania wobec mieszanek 
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie 

podbudowy. 
Tablica 4. Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy 
 

Właściwość 
kruszywa 

Wymagania wobec  mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie podbudowy 
zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem  kategorii KR3 

Punkt 
PN-EN 
13285 

Wymagania 
 

Uziarnienie mieszanek 4.3.1  0/31,5 mm 

Maksymalna zawartość pyłów: 
Kat.UF 

4.3.2 Kat. UF9   

Minimalna zawartość pyłów: 
Kat. LF  

4.3.2 Kat. LFNR  (tj. brak wymagań) 

Zawartość nadziarna: 
Kat.OC 

4.3.3 Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito 1,4D*) 
powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito D**) 
powinien wynosić 90-99%) 

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 
porównanie z deklarowaną przez 
producenta wartością (S) 

4.4.2 Wg tab. 2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia na sitach kontrolnych – 
różnice w przesiewach 

4.4.2 Wg tab. 3 

Wrażliwość na mróz; wskaźnik 
piaskowy SE***), co najmniej 

 45 

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy 
frakcji 10/14 mm odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1097-1 [9], kat. nie wyższa niż 

 Kat. LA 35 
 

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 
10/14 mm odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1 [9], kat. MDE 

 Deklarowana 

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 
kruszywa 8/16 mm odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12] 

 Kat. F4 

Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia IS=1,0 i 
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej 

  ≥ 80 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po zagęszczeniu 
metodą Proctora do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0; wsp. filtracji ”k”, 
co najmniej cm/s 

4.5 Brak wymagań 

Zawartość wody w mieszance 
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

 80-100 

Inne cechy środowiskowe 4.5 Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy przyjąć następny niższy 
wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość nadziarna. 

**) Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich przypadkach 
dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie. 
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***) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 
PN-EN 13286-2. 

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki. 

Całkowita grubość warstwy po zagęszczeniu ma być zgodna z wymaganiami podamymi w Dokumentacji Projektowej. 
Należy ją rozłożyć w dwóch warstwach. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. 
Warstwy powinny być rozłożone w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Ostateczna grubość obu rozłożonych warstw po zagęszczeniu powinna być równa grubości projektowanej. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-1 i 2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia dla podbudowy 
Is ≥ 1.0.  

Nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg wytycznych GDDKiA - pismo DODP-22/4100/215/98 (badanie płytą VSS 
o średnicy 30 cm) powinna odpowiadać warunkom podanym w tablicy 5.  Tablica 5. Wymagania dla nośności  

Podbudowa z kruszywa o wskaźniku  

Wnoś nie mniejszym niż %  

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o średnicy  

30 cm MPa  

od pierwszego obciążenia E1  od drugiego obciążenia E2  

 120  

(KR3 ÷ KR6)  

100  180  

   Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć:  

w cyklu I – zakres obciążeń od 0,25±0,35 MPa, nacisk końcowy 0,55 MPa,  

w cyklu II – zakres obciążeń od 0,25±0,45 MPa, nacisk końcowy 0,55 MPa,  

 

gdzie:   

∆p – przyrost obciążeń jednostkowych w I cyklu od 0,25 do 0,35 MPa; w II cyklu od 0,25 do 0,45 MPa  
∆s – przyrost odkształcenia odpowiadający przyjętemu zakresowi obciążenia  
D – średnica płyty  

Wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:  

 

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2.  
 

 Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.1 niniejszej STWiORB. 

 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

W czasie budowy wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i dostarczać kopie wyników 
Inżynierowi. Częstotliwość i zakres badań powinny gwarantować zachowanie wymagań jakościowych i nie powinny schodzić poniżej 
zakresu i częstotliwości podanej poniżej. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy lub pobocza z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  

2 600 
2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 200 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami ninijeszej STWiORB. Próbki należy pobierać w sposób losowy z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 Wilgotność mieszanki  

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 
13286-2 z tolerancją +10% -20%. 

 Zagęszczenie 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według  metody obciążeń płytowych, wg PN-EN 13286-2 i nie rzadziej niż raz 

na 200m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

  ≤   2,2 

 Właściwości kruszywa. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa niezwiązanego stabilizowanego 

mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  3 razy 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co  20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 3 razy 

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 10 m 
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7 Grubość podbudowy  w 3 punktach 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 10 m 
co najmniej w 2 punktach na każde 10 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

Szerokość podbudowy lub pobocza nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 

najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy 

należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności  nie mogą przekraczać 10mm. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,  z tolerancją ± 0,5 

%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm,  

-2cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Grubość nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
Moduł odkształcenia wg PN-B-02205 powinien być zgodny z podanym w tablicy 5, 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Cechy podbudowy 

 

Podbudowa 
z kruszywa 

o wskaźniku wnoś nie 
mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik zagęszczenia IS   
nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 100 180 

 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej 
leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę. Powierzchnie powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny 
koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

Jeżeli nośność będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca przedstawi program naprawczy do akceptacji Inżyniera i 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło 
z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar warstwy podbudowy lub pobocza z kruszywa powinien być dokonany na budowie, w metrach kwadratowych po 

jej ułożeniu i zagęszczeniu. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w 
dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 
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 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".   
Odbiór podbudowy lub pobocza dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, po 

zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. 
Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw.  
Odbioru dokonuje Inżyniera na podstawie wyników badań Wykonawcy (pomiary i badania z bieżącej kontroli materiałów i 

robót) i ewentualnych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin podbudowy.  
Ewentualne roboty poprawkowe obciążają Wykonawcę. Termin ich wykonania nie może hamować dalszych robót. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności określone zostały w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Płatność za 1m2 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości materiału i wykonanej warstwy, na podstawie 

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa wykonanej podbudowy lub pobocza obejmuje: prace pomiarowe, przygotowanie podłoża, zakup 

materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania, rozłożenie kruszywa warstwami z zagęszczeniem i wyprofilowaniem, 
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru 
robót, utrzymanie podbudowy w czasie robót, dostarczenie na miejsce budowy sprzętu.  

 PRZEPISY ZWIĄZANE.  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2005  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 
powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 
wskaźnika piaskowego 
PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na rozdrabianie 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 
suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-EN 13286-2:2010  Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody określania gęstości w 
odniesieniu do zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora. 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Politechnika – Gdańsk 2013 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne. GDDKiA. Warszawa 2010. 
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13. D.04.05.01 PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO 
HYDRAULICZNIE CEMENTEM 

 WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązującą podstawę j jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót zgodnie z p 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

podbudowy z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na skutek reakcji 

hydraulicznych. 

1.4.2. Podłoże ulepszone z  mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i 
właściwego wykonania nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zalicza się także warstwę mrozoochronną, odcinającą i 
wzmacniającą, które powinny spełniać dodatkowe wymagania. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 
zasadniczej na warstwę podłoża. 

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym –  warstwa zawierająca kruszywo naturalne lub 
sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na 
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.5. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z recyklingu. 

1.4.6. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane wyłącznie 
obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych występujących w przyrodzie jak 
żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków. 

1.4.7.  Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego obejmującego 
obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, 
stalowniczych i pomiedziowych. 

1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie. 

1.4.9. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skały, nadziarno 
żwirowe. 

1.4.10. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych krzemianów lub 
glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces 
chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje 
dzięki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji. 

1.4.11. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i 
ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego 
żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu wody. 

1.4.12. Kategoria ruchu (KR1 – KR7) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” , zał. rozporządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub większym niż 1 
mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm. 

1.4.14. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D równym 6,3 mm 
lub mniejszym. 

1.4.15. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i drobnych, w 
której D jest większe niż 6,3 mm. 
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1.4.16. Mieszanka związana cementem – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o kontrolowanym 
uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki. 

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe 

% m/m  procent masy, 
NR  brak konieczności badania danej cechy, 
CBGM  mieszanka związana cementem, 
CBR  kalifornijski wskaźnik nośności, w procentach (%), 
d  dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
D  górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
H/D  stosunek wysokości do średnicy próbki. 

1.4.18. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB względnie z 
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.2. Materiały wchodzące w skład mieszanki 

 Materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek związanych cementem są: 
– kruszywo, 
– cement, 
– woda zarobowa, 
– ew. dodatki, 
– ew. domieszki. 

2.2.3. Kruszywa 

 Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw: 
a) kruszywo naturalne lub sztuczne, 
b) kruszywo z recyklingu, 
c) połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokładnością ± 5% m/m. 

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa do warstw podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem 

Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości,  Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. – współczynnik, roz. -rozdział 
 

Właściwość 
kruszywa 

Metoda 
badania 

wg 

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1  i PN-EN 13242  
dla ruchu kategorii KR3-4 

Punkt 
PN-EN 
13242 

dla kruszywa związanego cementem w warstwie 

podbudowy pomocniczej 
podbudowy zasadniczej 

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1. 
Wszystkie frakcje dozwolone 

Uziarnienie PN-EN 
933-1  
 

4.3.1 Kruszywo grube: kat. GC80/20,   kruszywo drobne: kat. GF80,   
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.    
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach pośrednich  

PN-EN 
933-1  
 

4.3.2 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania) 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu 

PN-EN 
933-1  
 

4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania), kruszywo o 
ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak wymagania) 
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Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne warunki 
wskaźnika płaskości 

PN-EN 
933-3*)   

4.4 Kat. FIDekl (tj. wsk. płasko- 
ści > 50) 

Kształt kruszywa grubego – 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

PN-EN 
933-4*)   

4.4 Kat. SIDekl (tj. wsk. kształtu >55) 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchniach 
przekruszonych lub łamanych 
oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie 
grubym 

PN-EN 
933-5     

4.5 Kat. CNR (tj. brak wymagania) 

Zawartość pyłów**) w kru- 
szywie grubym 

PN-EN 
933-1  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 4) 

Zawartość pyłów**)   w  kru- 
szywie drobnym 

PN-EN    
933-1  

4.6 Kat. fDekl  (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063 mm 
jest > 22) 

Jakość pyłów - 4.7 Brak wymagań 

Odporność na rozdrabnianie 
kruszywa grubego 

PN-EN  
1097-2  

5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. Los Angeles jest ≤ 60) 

Odporność na ścieranie PN-EN   
1097-1  

5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-
6, roz. 7, 8 i 9   

5.4 Deklarowana 

Nasiąkliwość PN-EN 1097- 
6, roz. 7, 8 i 9 

5.5 Deklarowana 

Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie 

PN-EN 
1744-1  

6.2 Kruszywo kamienne:  kat. AS0,2   (tj. zawartość siarczanów  
≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj. 
zawartość siarczanów ≤ 1,0%) 

Całkowita zawartość siarki PN-EN  
1744-1  

6.3 Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), żużel 
kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki 
całkowitej ≤ 2%) 

Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i 
twardnienia mieszanek  
związanych   hydraulicznie 

PN-EN 
1744-1  

6.4.1 Deklarowana 

Stałość objętości żużla sta- 
lowniczego 

PN-EN 1744-
1, roz. 19.3  

6.4.2.
1 

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z kla- 
sycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca łukowego 

Rozpad krzemianowy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym 

PN-EN 1744-
1, p. 19.1  

6.4.2.
2 

Brak rozpadu 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiec. kawałkowym 

PN-EN 1744-
1, p.19.2  

6.4.2.
3 

Brak rozpadu 

Składniki rozpuszczalne w 
wodzie 

PN-EN 1744-3  6.4.3 Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg odrębnych 
przepisów 

Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, mogących 
pogorszyć wyrób końcowy 

Zgorzel słoneczna bazaltu PN-EN 1367-3 
i PN-EN 1097-
2  

7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po gotowaniu ≤ 
8%) 

Nasiąkliwość  
(Jeśli kruszywo nie spełni 
warunku W242, to należy zba- 
dać jego mrozoodporność wg 
p. 7.3.3 – wiersz poniżej) 

PN-EN 1097-
6, roz. 7  

7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤ 2% masy) 

Mrozoodporność na kruszy- 
wa frakcji 8/16 mm  (Badanie 
wykonywane tylko w przypa- 
dku, gdy nasiąkliwość kru- 
szywa przekracza WA242) 

PN-EN 1367-1  7.3.3 Skały magmowe i przeobrażo- 
ne: kat. F4 (tj. zamrażanie-roz- 
mrażanie ≤ 4% masy), skały osadowe: kat. F10, kruszywa z 
recyklingu: kat. F10 (F25***) 

Skład mineralogiczny - Zał. C 
p.C3.4 

Deklarowany 
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Istotne cechy środowiskowe - Zał. C 
pkt 
C.3.4 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w 
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy badać 
czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

 
 

*)      Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**)    Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych  
***)  Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

 
2.2.4. Cement 

 Należy stosować cement wg PN-EN 197-1, np. CEM I, klasy 32,5 N, 42,5 N, 52,5 N. 
 Przechowywanie cementu dostarczonego: 

a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg – do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 
twardym i suchym oraz do terminu trwałości podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 
podłogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje się z dopuszczalną wysokością 3 palet, cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie 12 warstw (dla worków trzywarstwowych), 

b) luzem – przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych) przystosowanych do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania. 

2.2.5. Woda zarobowa 

 Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

2.2.6. Dodatki 

 W przypadkach uzasadnionych mieszanka może zawierać dodatki, które powinny być uwzględnione w projekcie mieszanki. 
 Dodatki powinny być o sprawdzonym działaniu jak np. mielony granulowany żużel wielkopiecowy lub popiół lotny pod 

warunkiem, że odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub krajowej aprobaty technicznej. 

2.2.7. Domieszki 

Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 
Jeżeli w mieszance przewiduje się zastosowanie środków przyspieszających lub opóźniających wiązanie, należy to 

uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki, 

− przewoźne zbiorniki na wodę, 

− układarki do rozkładania mieszanki lub równiarki, 

− walce wibracyjne, statyczne lub ogumione, 

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach 

producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
 Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w 

sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki na paletach układa się po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki 
niespaletowane układa się na płask w wysokości do 10 warstw. Cement luzem przewozi się w zbiornikach (wagonach, 
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i 
urządzenia do wyładowania cementu. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody. 
 Inne materiały należy przewozić w sposób zalecony przez producentów i dostawców, nie powodując pogorszenia ich 

walorów użytkowych. 
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 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załączniku. 
 Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  projektowanie mieszanki, 

3.  odcinek próbny, 

4.  wbudowanie mieszanki, 

5.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub wskazań Inżyniera: 

– ustalić lokalizację robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót, 
– wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót, 
– zgromadzić materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót. 

5.4. Projektowanie mieszanki związanej cementem 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji 

projekt składu mieszanki związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 

 Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilości cementu, ilości wody. Procedura projektowa 
powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych 
źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania podbudowy lub podłoża ulepszonego. 

 Skład mieszanek projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), zagęszczanych metodą Proctora 
wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg tablicy 2. 

 Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna być równa lub większa 
od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 2. 

Tablica 2. Klasy wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1  

 
Lp. 

Wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie Rc 
, po 28 dniach, MPa dla próbek walcowych o 

Klasa 
wytrzymałości 

 H/Da = 2,0 H/Da = 1,0b 

1 brak wymagań C0 

2 1,5 2,0 C1,5/2,0 

3 3,0 4,0 C3/4 

4 5,0 6,0 C5/6 

5 8,0 10,0 C8/10 

6 12 15 C12/15 

7 16 20 C16/20 

8 20 25 C20/25 

a H/D = stosunek wysokości do średnicy próbki 
b H/D = 0,8 d0 1,21 

 Dopuszcza się podawanie wytrzymałości na ściskanie Rc z dodatkowym indeksem informującym o czasie pielęgnacji, np. Rc7, 
Rc14, Rc28. 

 Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i oczekiwane parametry 
mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w stanie suchym 
oraz uziarnienie i gęstość objętościową. Proporcję należy określić laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z 
mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach, spełniające wymagania niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje się 
zestaw sit podstawowy + 1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 
11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionych 
na rys. 1÷5, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/31,5 mm 
 

 
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/22,4 mm 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/16 mm 
 

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/11,2 mm 
 
 Zawartość spoiwa (cementu) w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej i/lub doświadczenia 

z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od 
minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3. 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1  

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawartość spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

 
 Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3, jeśli podczas procesu produkcyjnego 

stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami tablic 4÷6 niniejszej specyfikacji. 
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 Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody Proctora i/lub 
doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. Zawartość wody należy określić zgodnie 
z PN-EN 13286-2. Próbki walcowe zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50. Próbki 
należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 
powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycanie próbek 
wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

 Badanie wytrzymałości na ściskanie (system I) należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych metodą 
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41. Wytrzymałość na ściskanie 
określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41, po 28 dniach pielęgnacji. Dopuszcza się w praktyce 
wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po innym okresie pielęgnacji, np. po 7 lub 14 dniach. 
Wymagane właściwości po 28 dniach pielęgnacji pozostają bez zmian. 

 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R  

próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie Rc próbki po 28 dniach 
pielęgnacji. 

Wskaźnik mrozoodporności 
c

oz
c

R

R −
= .  

Próbki do oznaczenia wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w temperaturze pokojowej z 
zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym piasku). Następnie należy je 
całkowicie zanurzyć na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl 
zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temperaturze -23 ±2oC przez  8 godzin i odmrażania w wodzie o 
temperaturze +18 ±2oC przez 16 godzin. Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do obliczeń 
przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% należy odrzucić, a jako miarodajną wartość 

wytrzymałości na ściskanie oz
c

−R , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1.  

Wymagania wobec mieszanek 
 Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki przez 

wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym systemem I.  W tablicach 4 ÷ 6 przedstawia się 
zbiorcze zestawienia wymagań wobec mieszanek wraz z wymaganymi wytrzymałościami na ściskanie. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podłoża ulepszonego 

Lp. Właściwość 
Wymagania dla ruchu  

KR4 

1.0 Składniki  

1.1 Cement wg p. 2.2.4 

1.2 Kruszywo wg tablicy 1 

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5 

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6 

2.0 Mieszanka  

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne 

 - mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4 

 - mieszanka 0/16 mm wg rys. 3 

 - mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2 

 - mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1 

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 3 

2.3 Zawartość wody wg projektu mieszanki 

2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system I) – klasa 
wytrzymałości Rc wg tablicy 2 

klasa C 1,5/2,0 

5.6. Warunki przystąpienia do robót i przygotowanie podłoża 
 Podbudowa lub podłoże ulepszone z mieszanek związanych cementem nie powinny być wykonywane, gdy temperatura 

powietrza jest niższa od +5oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
 Podłoże pod mieszankę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 

STWiORB 
 Jeśli warstwa mieszanki kruszywa ma być układana w prowadnicach, to należy je ustawić na podłożu tak aby wyznaczały 

ściśle linie krawędzi układanej warstwy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 
warstwy mieszanki kruszywa w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy 
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. 
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5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki 
 Mieszankę kruszywa związanego cementem o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 

wytwarzać w wytwórniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarka powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i 
cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

 Przy produkcji mieszanek należy prowadzić kontrolę produkcji zgodnie z WT-5 część 5. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony 

przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 

mieszanki powinna zapewniać uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. Warstwę można wykonać o grubości np. 
20 cm po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze 
pierwszej warstwy przez Inżyniera. Przy układaniu mieszanki za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich 
urządzeń obcych. Zaleca się aby Wykonawca organizował roboty w sposób unikający podłużnych spoin roboczych.  Jeśli jednak w 
dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny być względem nich 
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

Badanie zagęszczenia przeprowadzić na pobranych próbkach dla zgodności z wymaganiami  pkt. 5.4. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca się je wykonać przez 

wycięcie szczelin np. grubości 3÷5 mm na głębokość około 1/3 jej grubości w początkowej fazie twardnienia betonu, tak aby 
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty.  

5.8. Pielęgnacja warstwy kruszywa związanego cementem 
 Warstwa kruszywa związanego cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji według jednego z 

następujących sposobów: 
a) skropieniem preparatem pielęgnacyjnym, posiadającym aprobatę techniczną, 
b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 

zabezpieczoną przed zerwaniem przez wiatr, 
c) przykryciem matami lub włókninami i spryskanie wodą przez okres 7÷10 dni, 
d) przykryciem warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7÷10 dni, 
e) innymi środkami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać ruchu pojazdów i maszyn po warstwie kruszywa związanej cementem w okresie od 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym okresie ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera. 

5.9. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją wiaty i wskazaniami Inżyniera 

dotyczą prac związanych z dostosowaniem wykonanych  robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
– uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych, 

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót, 

− usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera. 
 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 6.  

 

 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5  

i dokumentacji projektowej  
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2 Roboty przygotowawcze Ocena ciągła Wg pktu 5.3 

3 Właściwości kruszywa 
Dla każdej partii kruszywa i 

przy każdej zmianie 
kruszywa 

Tablica 1 

4 Właściwości wody 
Dla każdego wątpliwego 

źródła 
PN-EN 1008  

5 Właściwości cementu Dla każdej partii PN-EN 197-1  

6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys. 1 ÷ 5 

7 Wilgotność mieszanki Jw. Wilgotność optymalna z tolerancją +10%, -20% 

8 Grubość warstwy podbudowy Jw. Tolerancja ± 1 cm 

9 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
(oraz jako sprawdzenie zagęszczenia) 

3 próbki dziennie PN-EN 13286-41  

10 Oznaczenie mrozoodporności Na zlecenie Inżyniera p. 5.4 

11 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Według punktu 5.9 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych ulepszonego podłoża 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje tablica 7. 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

L
p. 

Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna 
częstotliwość badań i 

pomiarów 

Dopuszczalne odchyłki 

1 Szerokość  3 razy  +10 cm, -5 cm: różnice od szerokości 
projektowanej 

2 Równość podłużna 3 razy 2 cm 

3 Równość poprzeczna 3 razy 2 cm 

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy ± 0,5% dopuszczalna tolerancja od 
dokumentacji projektowej 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m + 1 cm, -2 cm 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 10 m Przesunięcie od osi projektowanej ± 5 cm 

7 Grubość podbudowy  
i ulepszonego podłoża 

w 3 punktach Różnice od grubości projekto-wanej dla: 
a) podbudowy zasadniczej ±10% 
b) podbudowy pomocniczej        i podłoża 

ulepszonego +10%, -15% 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

 OBMIAR ROBOT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podłoża ulepszonego. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
 Cena wykonania  jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− ew. nacięcie szczelin i wykonanie technologii przeciwspękaniowych, 
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− pielęgnacja wykonanej warstwy, 

− przeprowadzenie wymaganych  pomiarów i badań, 

− uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia, 

− roboty wykończeniowe, 

− odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB, Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej i postanowień Inżyniera. 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 
usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 
geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 

powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Domieszki do betonu – Definicje i wymagania 
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-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 

budownictwie drogowym 
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody określania gęstości i zawartości 

wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 41: Metoda oznaczania wytrzymałości na 

ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym 
PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 50: Metoda sporządzania próbek 

związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym 
PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Wymagania – Część 1: Mieszanki związane cementem 
PN-EN 14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacja – Część 10: Grunty stabilizowane cementem 

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych – WT-5 2010 Wymagania techniczne (zalecone do stosowania 
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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14. D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z betonu 

asfaltowego . 

 Zakres stosowania STWIORB 

Niniejsza Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 

podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 cz. I oraz WT-2 2016 cz. II z mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z PN –EN 13108-21. 

 

Stosowana mieszanka – beton asfaltowy:  

AC22P [KR 3],  gr. 7cm ułożona na warstwie podbudowy z kruszywa łamanego. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który może być ułożony w jednej lub kilku warstwach. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru 

mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę 

wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które 

składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia 

mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACP    –         beton asfaltowy do warstwy podbudowy, 

PMB    –         polimeroasfalt, 

D          –         górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d          –         dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C          –         kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD    –         właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać), 

TBR     –         do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak 

nie jest do tego zobowiązany), 

IRI       –         (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP   –         miejsce obsługi podróżnych.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591:2010. 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591:2010 
 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427:2013-12 46÷54 

3 Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

  

% m/m 

  

PN-EN 12592:2009 

  

99 

5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

  

% m/m 

  

PN-EN 12607-1:2009 

  

0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426:2009 50 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż °C PN-EN 1427:2013-12 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny, nie więcej niż % PN-EN 12606-1:2009 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427:2013-12 9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593:2009 -8 

  
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 

wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).  
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C 

oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

 Kruszywo  

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043:2013 i WT-1 Kruszywa 2014, 

obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014, 

tablice 4-7. 

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. Składowanie 

wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 

 

 

 

 

 Środek adhezyjny 
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W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 

przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, można zastosować 

środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11:2012, 

metoda  A  po  6h  obracania,  stosując  kruszywo  8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku wymiaru 

podstawowego do tego badania). Wymagana przyczepność nie mniej niż 80%.. Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone 

tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta. 

Zastosowanie dodatków powinno wynikać ze specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych 

zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych. 

 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 

w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi 

w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować materiały zgodne z WT 2 cz. 2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 

z 2016r.  

 Skropienie podbudowy 

Skropienie podbudowy wykonać zgodnie z STWIORB Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.  

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

− układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

− skrapiarka, 

− walce stalowe gładkie,  

− walce ogumione 

− szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

− sprzęt drobny. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 

luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 

rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 

pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 

wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 

wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. 

Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza 

(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, 

powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie 

na mieszankę. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Zabrania się rozpoczęcia robót bez aktualnej i zatwierdzonej recepty! 

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące producenta mieszanki (certyfikat ZKP) oraz odpowiednie dokumenty 
poświadczające, że materiały użyte do produkcji mieszanki spełniają wymagania STWiORB.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa może być produkowana wyłącznie w wytwórni posiadającej wdrożony certyfikowany system 
zakładowej kontroli produkcji zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach którego dokonuje oceny właściwości użytkowych wyrobu 
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wg systemu 2+.Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie certyfikatu ZKP wystawionego dla wytwórni, która będzie produkowała 
mma dla potrzeb kontraktu.  

 
Producent mieszanki posiadający certyfikowany system ZKP ma obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych 

wyrobu na podstawie badania typu wyprodukowanej mieszanki.   
W deklaracji właściwości użytkowych powinny być wymienione wszystkie właściwości jednoznacznie charakteryzujące wyrób, 

takie jak: 
•  zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, 
•  uziarnienie na sitach kontrolnych, 
•  gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej, 
•  gęstość objętościową (jeżeli została wcześniej ustalona na odcinku próbnym), 
•  wymaganą zawartość wolnych przestrzeni, 
•  wrażliwość na działanie wody, 
•  odporność na deformacje trwałe PRDAIR i WTSAIR, 
•  inne właściwości jeżeli są wymagane. 

 
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego wymagania WT-1 2014 i lepiszcza 

wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023 oraz opracowanie optymalnego składu mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej 
zawartości lepiszcza. 

Producent mieszanki ma obowiązek przedłożenia wykazu wszystkich składników  mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z 
procentowym udziałem granulatu, jeżeli granulat był stosowany. Poza tym powinien przedłożyć aktualne deklaracje właściwości 
użytkowych lub świadectwa jakości (deklaracje zgodności) wszystkich składników stosowanych do produkcji mma, a także dokument 
poświadczający jakość i pochodzenie granulatu. 

Przy każdej zmianie dostawcy lub złoża materiału, jak również, po stwierdzeniu  w trakcie wykonywanych badań zmiany cech 
produkowanej mieszanki producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu i sporządza nową deklarację 
właściwości użytkowych wyrobu. 

Ocena jakości mieszanek mineralno-asfaltowych będzie przeprowadzana przez Laboratorium Drogowe na podstawie badań 
próbek mma pobranych i dostarczonych do LD przez nadzór inwestorski (lub w sposób uzgodniony z LD). Wyniki badań będą 
porównywane do właściwości podanych w deklaracji właściwości użytkowych wyrobu sporządzonej przez producenta mieszanki.  

W przypadku negatywnego wyniku badania składu mieszanki, który nie mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek, należy 
usunąć wykonaną warstwę lub nie dopuścić do jej wbudowania. 

 
UWAGA: 
Za każdym razem kiedy w STWiORB mowa jest o wymaganiu czy badaniu zawartości lepiszcza, należy przez to rozumieć 

zwartość lepiszcza rozpuszczalnego. 
 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 2. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 3. 

 

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy. 

 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

AC22P 

KR3 

Wymiar sita #, [mm] od do 

31,5 100 - 

22,4 90 100 

16 65 90 

11,2 - - 

8 42 68 

2 15 45 

0,125 4 12 
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0,063 4 8,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum*) 

Bmin4,0 

 

 

* najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 

Gęstość mieszanki mineralnej na etapie walidacji produkcji należy wyznaczyć z próbki suchego zarobu pobranej z wytwórni wg 
PN-EN 1097-6. Dla uproszczenia gęstość mieszanki mineralnej można wyznaczyć teoretycznie z gęstości mieszanki mineralno-
asfaltowej przekształcając wzór: 

    
ρ – gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej, Mg/m3 
Pa, Pk – procentowa zawartość składników w mieszance (asfalt + kruszywo), Pa+Pk=100%, % 
ρa – gęstość asfaltu, Mg/m3 
ρk – gęstość mieszanki mineralnej, Mg/m3. 
 
Uwaga: 
Deklarując zawartość lepiszcza rozpuszczalnego na poziomie Bmin dopuszczalna jest odchyłka + 0,3%. 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury 

mieszanki: 

- 50/70  140ºC±5ºC 

 

Tablica 3.    Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu KR3 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg PN-

EN13108-20 
Metoda i warunki badania AC22P 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 uderzeń PN-EN 12697-8:2005, p. 4 Vmin4,0 

Vmax7,0 

Odporność na 

deformacje trwałe a) 

C.1.20, wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22:2008, metoda 

B w powietrzu, PN-EN 13108-20:2008, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli  

WTSAIR0,30 

PRDAIR9,0. 

Odporność na działanie 

wody 

 

C.1.1,ubijanie, 2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12:2008, przechowywanie 

w 40°C z jednym cyklem zamrażania b), 

badanie w 25°C 

ITSR70 

a) grubość płyty 60mm 

b) wg WT-2 2014, zał. 1 

 

 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21 dla każdego 

miejsca kontroli produkcji mieszanki asfaltowej, z której będzie ona dostarczana na kontrakt. 

 Certyfikat ZKP powinien być aktualny dotyczyć Wytwórcy mieszanki, która będzie  produkowała mieszankę na kontrakt, 

oraz być wystawiony przez jednostkę certyfikowaną. Certyfikat i wszystkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być udostępnione 

Inżynierowi na jego rządzenie. 

Laboratorium powinno mieć możliwość wykonania wszystkich badań zgodnie z rodziną norm 13108 i niniejszą STWIORB i 

doświadczenie w wykonywaniu tego typu badań i powinno być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 

podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
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Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być 

okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. Lepiszcze asfaltowe 

należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie 

żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 

przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 °C . 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 

temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 

30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 4.  

W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, 

a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 

Tablica 4. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 od 140 do 180 

  

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 

lepiszczem asfaltowym. 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego powinno 

być na całej powierzchni: 

− ustabilizowane i nośne, 

− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

− wyprofilowane, równe i bez kolein. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego (pomiar łatą 4-metrową lub 

równoważną metodą) 

 

Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierówność podłoża pod 

warstwę podbudowy [mm] 

G Pasy ruchu 12 

 

  

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy 

usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić 

betonem asfaltowym). 

W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w 

ocenie wizualnej chropowata. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-

1:2010 lub PN-EN 14188-2:2010. 

Podłoże z kruszyw wyrónać i doprowadzić do stanu zgodnego z wymaganiami STWIORB  Kruszywo łamane. 

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się 

stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm 

lub aprobat technicznych. 

Skropienie podbudowy wykonać zgodnie z z STWIORB Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych. 
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 Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera 

próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 

suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. 

Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27:2005. 

 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 6. Temperatura otoczenia może być 

niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 

silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 

należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 6. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót a) 

Warstwa podbudowy 0 +5°C 

a) temperatura podłoża co najmniej + 5 °C 

 

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości warstwy AC 

 

  

Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 

grubość warstwy 

technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC22P [KR3] 7 cm ≥ 98 3,0 ÷ 8,0 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 

sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 

dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 

warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 Połączenia technologiczne 

Wśród połączeń wyróżnia się złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału w różnym czasie). Połączenia 

technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Wykonanie wszystkich połączneń i złącz należy wykonać zgodnie z WT 2 cz. 2. 

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z 2016r. 

 Odcinek próbny 

O ile Nadzór (Inżynier) wyrazi na to zgodę, z uwagi na niewielki zakres robót nawierzchniowych Wykonawca może odstąpić 

od wykonania odcinka próbnego. 

Jednakże w przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów ułożonej nawierzchni wszelkie konsekwencje dotyczące 

usunięcia wad i nieprawidłowości ponosi Wykonawca. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane 

do obrotu i powszechnego stosowania, łącznie z wynikami badań materiałów, wykonanymi przez Wykonawcę. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

 Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

 Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy jakość 

materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz 

gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 

powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy 

zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 

usunąć. Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu 

odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni wg poniższych punktów. 

6.3.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 8.  Zakres oraz minimalna częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowania betonu asfaltowego 

 

L.p. Rodzaj badania Minimalna częstotliwość 

I. Badania kruszyw 

1.  - uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 t i w przypadku wątpliwości 

2.  - kształt, wskaźnik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku wątpliwości 

3.  - uziarnienie wypełniacza Wg wskazań planu jakości producenta 

II. Badania asfaltu 

1.  - penetracja w 25ºC lub temperatura 

mięknienia metodą PiK 

1 raz na każde 300 t 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 Z 

4.  - właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej z wytwórni (zawartość 

wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla) 

Jeden raz dziennie 

IV. Badania wykonywanej warstwy 

1. Grubość Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzona co 

25m, co najmniej w trzech miejscach (w osi i przy brzegach 

warstwy) 

6.3.2.2 Dopuszczalne odchyłki 

6.3.2.2.1 Uwagi ogólne 
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Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonywanych 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 ocenić na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 

badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę 

pobierania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inżynierem. 

6.3.2.2.2 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 

Tolerancję zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu 

pojedynczej próbki metodą ekstrakcji podano w poniższej tablicy. 

 

Tablica 9.  Dopuszczalne odchylenia w % wartości bezwzględniej 

  

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchyłki dla 

pojedynczej próbki 

Dopuszczalne odchyłki 

dla średniej z 4 próbek 

D -9;+5 ±5 

D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego ±9 ±4 

2mm ±7 ±3 

Sito charakterystyczne kruszywa drobnego ±5 ±2 

0,063mm ±3 ±2 

Zawartość lepiszcza rozpuszczonego ±0,6 ±0,3 

 

 

Jeżeli którakolwiek 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.  

Zawartość asfaltu 

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie PN-EN 12697-1, z pobranej próbki mieszanki mineralno-

asfaltowej. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej pobranej próbki nie może odbiegać od wartości projektowanej więcej niż ± 

0,3 % asfaltu. 

Właściwości kruszyw i asfaltu należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 9 wyniki powinny być zgodne z 

wymaganiami jak w punkcie 5. 

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza należy przeprowadzić kontrolę uziarnienia mieszanki mineralnej. Uziarnienie każdej 

próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od wartości projektowanych z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek : 

− dla zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, ± 2,0 % m/m, 

− dla zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, ± 2,0 % m/m, 

− badań zawartości kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, ± 3,0 % m/m,  

− badań zawartości kruszywa grubego o wymiarze > 2,0 mm, ± 3,0 % m/m, 

− badań zawartości ziaren kruszywa o największym wymiarze wraz z nadziarnem, ± 5,0 % m/m. 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione jednocześnie. 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla powinna mieścić się w granicach podanych w tablicy 5. 

Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podana w tablicy 9. Pomiar polega  na odczytaniu 

wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z punktem 5. 

Temperaturę betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i rozładunku. Zaleca się stosowanie 

termometrów z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 5. 

 

 

 

 Badania kontrolne  
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Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 

mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 

asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem 

próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, 

gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych 

 

Lp. Rodzaj badań 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 

1.2 Zawartość lepiszcza 

1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 

2.3 Równość 

2.4 Grubość lub ilość materiału 

2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 

2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, 

Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego 

odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie 

wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków 

częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

 Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony 

Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 

kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 

badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia 

należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

 Badania cech geometrycznych i właściwości warstwy podbudowy z betonu asfaltowego 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 11. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonywanej warstwy z betonu asfaltowego  

  

L.p. Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań i pomiarów  

1. Szerokość warstwy 3 razy na 20m 

2. Równość podłużna W sposób ciągły, dla każdego pasa ruchu 

3. Równość poprzeczna  Nie rzadziej niż co 5m 

4. Spadki poprzeczne 3 razy na 20m 

5. Rzędne wysokościowe Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowanie osi wg 

dokumentacji budowy 

6. Ukształtowanie osi w planie 
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7. Złącza podłużna i poprzeczne Każde złącze (ocena wizualna) 

8. Krawędź warstwy  Cała długość 

9. Wygląd zewnętrzny Cała powierzchnia wykonywanego 

odcinka 

10. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu 

o powierzchni do 200 m2 11. Zagęszczenie warstwy 

12. Wolna przestrzeń w warstwie 

 

 Szerokość warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, 

taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. 

Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 

Wymaga się aby co najmniej 95 % wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 Równość podłużna i poprzeczna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 

z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości 

łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 5 m i  zgodnie z rozporządzeniem MTIGM z dnia dnia 2 marca 1999 r ((Dz. U. Nr 43, poz. 

430 z póź. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne. Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 

wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 5 m i  zgodnie z 

rozporządzeniem MTIGM z dnia dnia 2 marca 1999 r ((Dz. U. Nr 43, poz. 430 z póź. zmian.) w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

 Spadek poprzeczny warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzić spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy na 

prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z dopuszczalną tolerancją ±5%. 

Wymaga się aby co najmniej 100% wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 Rzędne wysokościowe warstwy 

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z dopuszczalną tolerancją – 1 cm, +0cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 100%  wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału odchyleń. 

 Ukształtowanie osi w planie 

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównaniu 

wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. Oś warstwy w planie powinna być usytułowana zgodnie z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją 5 cm. 

  Złącza podłużne i poprzeczne  

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzić prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego. 

Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy być w jednym poziomie. 

 Krawędź warstwy 

Krawędź warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia- pokryte asfaltem. 

 Wygląd warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzić wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego 

odcinka. 

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 Pomiar grubości warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzić grubość wykonanej warstwy. Grubość wykonanej warstwy należy 

określić na podstawie wyciętych próbek metodą wg PN EN 12697-36. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z wymaganiami WT-2 cz2. Nawierzchnie […] 2016 r. 
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Pakiet: warstwa ścieralna + wiążąca + 

podbudowa asfaltowa razem 
Warstwa podbudowy 

dla wartości średniej grubości wbudowanej 

warstwy z całego odcinka budowy 
nie dopuszcza się zaniżenia grubości 

dla wartości pojedynczych wyników pomiarów 

grubości wbudowanej warstwy 
0 ÷ 10%, ale nie więcej niż 1,0 cm 0 ÷ 10% 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z 

gęstością objętościową próbek Marshalla w dniu wykonywania kontrolnej działki roboczej. W przypadku wykonania więcej niż 

jednego badania gęstości na próbkach Marshalla w ciągu jednego dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć średnią arytmetyczną 

z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości objętościowej wg normy PN EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być większy niż 

98,0 %. 

 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzić wolną przestrzeń w zagęszczonej warstwie. Wolna przestrzeń w 

zagęszczonej warstwie należy określić wg PN EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej 

oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. 

Wyniki powinien mieścić się w przedziale od 3,0 do 8,0 % v/v. W przypadku wykonania więcej niż jednego badania gęstości 

mieszanki mineralno-asfaltowej w ciągu jednego dnia do obliczeń wolnej przestrzeni należy przyjąć średnią arytmetyczną z 

wszystkich oznaczeń. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) o gr. 10 cm. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) gr. 10cm obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup materiałów 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej, 

− wykonanie odcinka próbnego, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− utrzymanie czystości na placu budowy oraz na przylegających drogach i placach 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w Szczegółowej specyfikacji techniczne wykonania i odbioru 

robót, 

− odwiezienie sprzętu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 932-3:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

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

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren –Wskaźnik kształtu 

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach 

powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik 

przepływu kruszywa 

PN-EN 933-9:2013:07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem 

metylenowym 

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 

zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – 

Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

PN-EN 1427:2013-12 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 

azeotropowej 

PN-EN 1429:2013-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 

magazynowania metodą pozostałości na sicie 

PN-EN 1744-1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na działanie wody 

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

PN-EN 12606-1:2009PN-EN 12607-1:2009PN-EN 12607-1:2010PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody 

badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: 

Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: 

Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: 

Określanie wrażliwości na wodę 

PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: 

Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: 

Spływanie lepiszcza 

PN-EN 12697-22:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 

Koleinowanie 

PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: 

Pobieranie próbek 

PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: 

Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

PN-EN 12846:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 

wypływowym 

PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
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PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

PN-EN 13043:2013 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13074-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub 

fluksowanych -- Część 1: Odzyskiwanie metodą odparowania  

PN-EN 13074-2:2012 Ssfalty i lepiszcza asfaltowe -- odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub asfaltów upłynnionych lub 

fluksowanych -- część 2: stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania 

PN-EN 13075-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 

asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13179-1:2013-10 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą 

Pierścienia i Kuli 

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 

PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 

PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – 

Metoda z kruszywem 

PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 

PN-EN 14188-1:2010 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

PN-EN 14188-2:2010 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, 

Warszawa 20140. 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 2014. 

WT-2 cz. 2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Gdańsk 2013 
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15.   D.05.03.05B  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – W - WA WIĄŻĄCA  

 WSTĘP.  

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania warstwy 

wiążącej i wyrównawczej nawierzchni. 

 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1  

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy 

wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 cz. I oraz WT-2 2016 cz. II z mieszanki mineralno-

asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb 

budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-EN 13108-21. 

 

Niniejsza STWiORB dotyczy wykonania warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego: 

− warstwa wiążąca [KR3] – AC16W, gr. 5 cm,  

Dopuszcza się zmianę konstrukcji nawierzchni przy akceptacji projektanta. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania odpowiedniego 

profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze 

zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 

strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które 

składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia 

mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW – beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 

PMB – polimeroasfalt, 

D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać), 

TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie 

jest do tego zobowiązany), 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

 Lepiszcza asfaltowe 

 
Należy stosować asfalty modyfikowane polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023  
Tabela 1. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 
 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jed 
nostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych 

PMB 25/55-60 

wymaganie klasa 

Konsystencja w 
pośrednich 

temperaturach 
eksploatacyj nych 

Penetracja w 25 °C PN-EN 1426 
0,1 
mm 

25-55 2 

Konsystencja w 
wysokich temperaturach 

eksploatacyj nych 
Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427 °C > 65 6 

Kohezja 

Siła rozciągania (mała 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 >2 w 10°C 4 

Rozciąganie bezpośrednie w 
5°C (rozciąganie 100 mm/min) 

PN-EN 13587 
PN-EN 13703 

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 J/cm2 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
(odporność na starzenie 
wg PN- EN 12607-1 lub - 

3 

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % < 0,5 3 

Pozostała penetracja PN-EN 1426 % > 60 7 

Wzrost temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427 °C < 8 2 

Inne właściwości Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 °C > 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 °C < -10 5 

Nawrót sprężysty w 25°C 
PN-EN 13398 % > 60 4 

Nawrót sprężysty w 10°C   
NPDa 0 

Zakres plastyczności 
PN-EN 14023 Punkt 5.1.9 

°C NPDa 0 

Stabilność magazynowania. 
Różnica temperatur 

mięknienia 

PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

°C < 5 2 

Stabilność magazynowania. 
Różnica penetracji 

PN-EN 13399 
PN-EN 1426 

0,1 
mm 

NPDa 0 
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Spadek temperatury 
mięknienia po starzeniu wg 

PN-EN 12607 -1 lub -3] 

PN-EN 12607-1 
PN-EN 1427 

°C TBRb 1 

Nawrót sprężysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 

lub -3 

PN-EN 12607-1 
PN-EN 13398 

% > 50 4 

Nawrót sprężysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 

lub - 3 
  NPDa 0 

 
 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 

kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania 
oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

 Kruszywo  

Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 

Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-

1 Kruszywa 2014 tablice 8-11. 

 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. Składowanie 

wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 

przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i 

zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-

11:2012, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Zastosowanie dodatków powinno wynikać ze specyfikacji materiałowych opartych na potwierdzonych pozytywnych 

zastosowaniach w nawierzchniach asfaltowych. 

 Połączenia technologiczne 

Wśród połączeń wyróżnia się złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału w różnym czasie). Połączenia 

technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Wykonanie wszystkich połączneń i złącz należy wykonać zgodnie z WT 2 cz. 2. 

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z 2016r. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do 

wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

− układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

− skrapiarka, 

− walce stalowe gładkie,  

− walce ogumione 

− szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

− sprzęt drobny. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
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Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 

umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 

luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 

rozładunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.  

Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może 

zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na 

budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka 

powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane 

itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 

przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 

można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Zabrania się rozpoczęcia robot bez aktualnej i zatwierdzonej Inżyniera recepty! 

Co najmniej na 4 tygodnie przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące producenta mieszanki (certyfikat ZKP) oraz odpowiednie dokumenty 
poświadczające, że materiały użyte do produkcji mieszanki spełniają wymagania STWiORB.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa może być produkowana wyłącznie w wytwórni posiadającej wdrożony certyfikowany system 
zakładowej kontroli produkcji zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach którego dokonuje oceny właściwości użytkowych 
wyrobu wg systemu 2+.Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie certyfikatu ZKP wystawionego dla wytwórni, która będzie 
produkowała mma dla potrzeb kontraktu.  

 
Producent mieszanki posiadający certyfikowany system ZKP ma obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych 

wyrobu na podstawie badania typu wyprodukowanej mieszanki.   
W deklaracji właściwości użytkowych powinny być wymienione wszystkie właściwości jednoznacznie charakteryzujące wyrób, 

takie jak: 
•  zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, 
•  uziarnienie na sitach kontrolnych, 
•  gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej, 
•  gęstość objętościową (jeżeli została wcześniej ustalona na odcinku próbnym), 
•  wymaganą zawartość wolnych przestrzeni, 
•  wrażliwość na działanie wody, 
•  odporność na deformacje trwałe PRDAIR i WTSAIR, 
•  inne właściwości jeżeli są wymagane. 

 
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego wymagania WT-1 2014 i lepiszcza 

wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023 oraz opracowanie optymalnego składu mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej 
zawartości lepiszcza. 

Producent mieszanki ma obowiązek przedłożenia wykazu wszystkich składników  mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z 
procentowym udziałem granulatu, jeżeli granulat był stosowany. Poza tym powinien przedłożyć aktualne deklaracje właściwości 
użytkowych lub świadectwa jakości (deklaracje zgodności) wszystkich składników stosowanych do produkcji mma, a także dokument 
poświadczający jakość i pochodzenie granulatu. 

Przy każdej zmianie dostawcy lub złoża materiału, jak również, po stwierdzeniu  w trakcie wykonywanych badań zmiany cech 
produkowanej mieszanki producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu i sporządza nową deklarację 
właściwości użytkowych wyrobu. 

Ocena jakości mieszanek mineralno-asfaltowych będzie przeprowadzana przez– Laboratorium Drogowe na podstawie badań 
próbek mma pobranych i dostarczonych do LD przez nadzór inwestorski (lub w sposób uzgodniony z LD). Wyniki badań będą 
porównywane do właściwości podanych w deklaracji właściwości użytkowych wyrobu sporządzonej przez producenta mieszanki.  

W przypadku negatywnego wyniku badania składu mieszanki, który nie mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek, należy 
usunąć wykonaną warstwę lub nie dopuścić do jej wbudowania. 

 
UWAGA: 
Za każdym razem kiedy w STWiORB mowa jest o wymaganiu czy badaniu zawartości lepiszcza, należy przez to rozumieć 

zwartość lepiszcza rozpuszczalnego. 
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Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 2.  

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 3. 

 

Tablica 2.    Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej i 

wyrównawczej [KR3]. 

 

Właściwość 

Przesiew,   [% (m/m)] 

AC16W 

Wymiar sita #, [mm] od od 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 70 90 

8 55 80 

2 25 50 

0,125 4 12 

0,063 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin4,6 

* najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 

Gęstość mieszanki mineralnej na etapie walidacji produkcji należy wyznaczyć z próbki suchego zarobu pobranej z wytwórni wg 
PN-EN 1097-6. Dla uproszczenia gęstość mieszanki mineralnej można wyznaczyć teoretycznie z gęstości mieszanki mineralno-
asfaltowej przekształcając wzór: 

    
ρ – gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej, Mg/m3 
Pa, Pk – procentowa zawartość składników w mieszance (asfalt + kruszywo), Pa+Pk=100%, % 
ρa – gęstość asfaltu, Mg/m3 
ρk – gęstość mieszanki mineralnej, Mg/m3. 
 
Uwaga: 
Deklarując zawartość lepiszcza rozpuszczalnego na poziomie Bmin dopuszczalna jest odchyłka + 0,3%. 

 

W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury 

mieszanki: 

- PMB 25/55-60  145ºC±5ºC 

Tablica3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej, przy ruchu KR3 

 

 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20:2008   
Metoda i warunki badania AC16W 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 

uderzeń 
PN-EN 12697-8:2005, p. 4 

Vmin4,0 

Vmax7,0 
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Odporność na 

deformacje trwałe a) c) 

C.1.20, wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22:2008, metoda B w powietrzu, 

PN-EN 13108-20:2008, D.1.6,60ºC, 10 000 cykli  

WTSAIR0,15 

PRDAIR.7,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 2×25 

uderzeń 

PN-EN 12697-12:2008, przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem zamrażania b),  

badanie w 25°C 

ITS80 

a)  grubość płyty: AC 16 - 60 mm,  

b)  ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano  

w załączniku 1 WT -2 2014 

c)  procedurę kondycjonowania krótkoterminowego mma przed zagęszczeniem próbek do badań podano  

w załączniku 2 WT -2 2014 

 

 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21 dla każdego 

miejsca kontroli produkcji mieszanki asfaltowej, z której będzie ona dostarczana na kontrakt. Certyfikat ZKP powinien być aktualny 

dotyczyć Wytwórcy mieszanki, która będzie  produkowała mieszankę na kontrakt, oraz być wystawiony przez jednostkę 

certyfikowaną. Certyfikat i wszystkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być udostępnione Inżynierowi na jego rządzenie. 

Laboratorium powinno mieć możliwość wykonania wszystkich badań zgodnie z rodziną norm 13108 i niniejszą STWiORB i 

doświadczenie w wykonywaniu tego typu badań i powinno być zaakceptowane przez Inżyniera, zgodnie z DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.4. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 

podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 

zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być 

okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 

zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 

magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla polimeroasflatu PMB 25/55-60. 

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia 

lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 4. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 

wytworzeniu w wytwórni. 

 

Tablica 4. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

PMB 25/55-60 od 145 do 180 

  

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 

lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 

deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 

właściwościach. 

 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże (nowa podbudowa) pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

− ustabilizowane i nośne, 

− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

− wyprofilowane, równe i bez kolein. 

− W związku z tym, że podłoże będzie stanowiła nowo wykonana warstwa asfaltowa, to do oceny nierówności należy przyjąć 

dane z pomiaru równości tej warstwy. 
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 Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera 

próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 

zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać 

mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. 

suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na samochód. 

Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27:2005. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego o jakie może różnić 

się uzyskany wynik przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji podano w tablicy punktu 6.3.2.2.2. 

 Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia międzywarstwowego 

i  współpracy warstw w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Badania kontrolne połączenia międzywarstwowego nie są 

obligatoryjne, jednak należy je wykonywać w przypadkach budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robót. Ewentualne 

badania muszą być wykonane zgodnie z zgodnie z WT 2 cz. 2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z 2016r. 

 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 

Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 6. Temperatura otoczenia 

może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 

podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 

należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 6.  Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót a) 

Warstwa wiążąca i wyrównawcza 0 +5 °C 

a) temperatura podłoża co najmniej + 5 °C  

               Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 7. 

Tablica 7. Właściwości warstwy AC 

 

  

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana grubość 

warstwy technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych przestrzeni 

w warstwie 

[%(v/v)] 

AC16W  5,0 ≥ 98 3,0 ÷ 8,0 

 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 

sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 

dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 

warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 

asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 Połączenia technologiczne 

Wśród połączeń wyróżnia się złącza podłużne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału w różnym czasie). Połączenia 

technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Wykonanie wszystkich połączneń i złącz należy wykonać zgodnie z WT 2 cz. 2. 
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 Odcinek próbny 

O ile Nadzór (Inżynier) wyrazi na to zgodę, z uwagi na niewielki zakres robót nawierzchniowych Wykonawca może odstąpić 

od wykonania odcinka próbnego. 

Jednakże w przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów ułożonej nawierzchni wszelkie konsekwencje dotyczące 

usunięcia wad i nieprawidłowości ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB   DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane 

do obrotu i powszechnego stosowania. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier decyduje o dokonaniu odbioru na 

podstawie badań Wykonawcy. Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni wg poniższych punktów. 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 8.  Zakres oraz minimalna częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowania betonu asfaltowego 

wykonywane przez Wykonawcę 

L.p. Rodzaj badania Minimalna częstotliwość 

I. Badania kruszyw 

1.  - uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 t i w przypadku wątpliwości 

2.  - kształt, wskaźnik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku wątpliwości 

3.  - uziarnienie wypełniacza Wg wskazań planu jakości producenta 

II. Badania asfaltu 

1.  - penetracja w 25ºC lub temperatura mięknienia 

metodą PiK 

1 raz na każde 300 t 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 Z 

4.  - właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej z wytwórni (uziarnienie 

składniki mieszanki asfaltowej, zawartość 

wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla) 

Jeden raz dziennie 

IV. Badania wykonywanej warstwy 

1. Szerokość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2. Równość podłużna W sposób ciągły, dla każdego pasa ruchu 

3. Równość poprzeczna  Nie rzadziej niż co 5m 

4. Spadki poprzeczne 10 razy 1 km *) 

5. Rzędne wysokościowe 
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6. Ukształtowanie osi w planie Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowanie osi wg dokumentacji budowy 

7. Złącza podłużna i poprzeczne Każde złącze (ocena wizualna) 

8. Krawędź warstwy  Cała długość 

9. Wygląd zewnętrzny Cała powierzchnia wykonywanego odcinka 

10. Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m2 

11. Zagęszczenie warstwy 

12. Wolna przestrzeń w warstwie 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w głównych punktach łuków poziomych 

 

 Dopuszczalne odchyłki 

6.3.2.1 Uwagi ogólne 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonywanych 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 ocenić na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się 

badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę 

pobierania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inżynierem. 

6.3.2.2 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 

Tolerancję zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu 

pojedynczej próbki metodą ekstrakcji podano w poniższej tablicy. 

Tablica 9.  Dopuszczalne odchylenia w % wartości bezwzględniej 

 

Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchyłki dla 

pojedynczej próbki 

Dopuszczalne odchyłki dla 

średniej z 4 próbek 

D -9;+5 ±5 

D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego ±9 ±4 

2mm ±7 ±3 

Sito charakterystyczne kruszywa drobnego ±5 ±2 

0,063mm ±3 ±2 

Zawartość lepiszcza rozpuszczonego ±0,6 ±0,3 

 

 

Jeżeli którakolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w powyższej tablicy -  

to wyrób jest niezgodny z wymaganiami.  

6.3.2.3 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla powinna mieścić się w granicach podanych w tablicy w punkcie 5.2. 

6.3.2.4 Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 

Właściwości kruszyw i asfaltu należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 8 wyniki powinny być zgodne z 

wymaganiami jak w punkcie 5.3. 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  
w miejscowości Niewodniki” 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

 

108 

6.3.2.5  Pomiar temperatury składników mieszanki 

Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podana w tablicy 8. Pomiar polega  na odczytaniu 

wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z punktem 5.3. 

6.3.2.6 Pomiar temperatury mieszanki 

Temperaturę betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i rozładunku. Zaleca się stosowanie 

termometrów z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 5.3 

6.3.2.7 Połączenie międzywarstwowe  

Sprawdzenie poprawności wykonania połączenia międzywarstowego polega na badaniu bezpośredniego ścięcia próbki w 

aparacie wzdłuż płaszczyzny połączenia zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcją IBDiM opublikowaną w załączniku C do WT 

Nawierzchnie Asfaltowe DiL-2007.  

Uzyskane wyniki powinny być zgodne z wymaganiami punktu 5.6 niniejszej STWiORB. 

 Szerokość warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, 

taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +5 cm. Wymaga się aby co najmniej 100 % wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału 

dopuszczalnych odchyleń. 

 Równość podłużna i poprzeczna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 

z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości 

łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.                       

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 

metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 

prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m.  

Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne.                      

 Spadek poprzeczny warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzić spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy na prostych 

i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z dopuszczalną tolerancją ±5%. 

Wymaga się aby co najmniej 100% wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 Rzędne wysokościowe warstwy 

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 100 %  wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału odchyleń. 

 Ukształtowanie osi w planie 

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównaniu 

wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. Oś warstwy w planie powinna być usytułowana zgodnie z Dokumentacją Projektową 

z tolerancją 5 cm. 

  Złącza podłużne i poprzeczne  

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzić prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego. 

Sprawdzenie polega na oględzinach.  

Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza powinny być 

całkowicie związane, a przylegające warstwy być w jednym poziomie. 

 

 Krawędź warstwy 

Krawędź warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia- pokryte asfaltem. 

 Wygląd warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzić wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego 

odcinka. 

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 Pomiar grubości warstwy 
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Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzić grubość wykonanej warstwy. Grubość wykonanej warstwy należy 

określić na podstawie wyciętych próbek metodą wg PN EN 12697-36. 

Grubość warstwy powinna być zgodna z wymaganiami WT-2 cz2. Nawierzchnie […] 2016 r. 

 

 
Pakiet: warstwa ścieralna + wiążąca + 

podbudowa asfaltowa razem 
Warstwa wiążąca 

dla wartości średniej grubości wbudowanej 

warstwy z całego odcinka budowy 
nie dopuszcza się zaniżenia grubości 

dla wartości pojedynczych wyników pomiarów 

grubości wbudowanej warstwy 
0 ÷ 10%, ale nie więcej niż 1,0 cm 0 ÷ 10% 

 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z 

gęstością objętościową próbek Marshalla w dniu wykonywania kontrolnej działki roboczej. W przypadku wykonania więcej niż 

jednego badania gęstości na próbkach Marshalla w ciągu jednego dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć średnią arytmetyczną 

z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości objętościowej wg normy PN EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia powien wynościć  ≥ 98%. 

 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

Z częstotliwością podaną w tablicy 8 należy sprawdzić wolną przestrzeń w zagęszczonej warstwie. Wolna przestrzeń w 

zagęszczonej warstwie należy określić wg PN EN 12697-8. 

 Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej 

warstwy na danym odcinku. 

Wyniki powinien mieścić się w przedziale wg tablicy 7. 

 Połączenia międzywarstwowe 

Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwą podbudowy a wiążącą powinna wynosić ≥ 0,7MPa. 

 Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań 

kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 

badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia 

należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  
w miejscowości Niewodniki” 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

 

110 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

− odwiezienie sprzętu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań   

PN-EN 932-3:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego   

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

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości

   

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu

   

PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości ziaren 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych   

PN-EN 933-6:2014-07 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik 

przepływu kruszywa   

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

   

PN-EN 933-10:2009 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie 

wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)   

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

   

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

   

PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni 

suchego, zagęszczonego wypełniacza   

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją   

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i 

nasiąkliwości   

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – 

Metoda piknometryczna   

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

   

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności   

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 3: 

Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania   

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą   

PN-EN 1427:2013-12 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula   

PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 

azeotropowej   

PN-EN 1429:2013-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 

magazynowania metodą pozostałości na sicie   

PN-EN 1744-1:2013-05 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna   

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności wypełniaczy do mieszanek 

mineralno-asfaltowych na działanie wody   

PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych   

PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności   

PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa   

PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda destylacyjna  

PN-EN 12607-1:2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – 

Część 1: Metoda RTFOT 

PN-EN 12607-1:2010 Jw. Część 3: Metoda RFT   



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

111 

PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: 

Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną   

PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: 

Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni   

PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: 

Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem   

PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: 

Określanie wrażliwości na wodę   

PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: 

Pomiar temperatury   

PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: 

Spływanie lepiszcza   

PN-EN 12697-22:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: 

Koleinowanie  

PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: 

Pobieranie próbek   

PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: 

Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych   

PN-EN 12846:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych lepkościomierzem 

wypływowym   

PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych   

PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych   

PN-EN 13043:2013 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu   

PN-EN 13074-1:2012 PN-EN 13074-2:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Odzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub 

asfaltów upłynnionych lub fluksowanych - Część 2: stabilizacja po odzyskaniu metodą odparowania   

PN-EN 13075-1:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji 

asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym   

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy   

PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu   

PN-EN 13179-1:2013-10 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie metodą 

Pierścienia i Kuli 

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 

PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

PN-EN 13587:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą testu wahadłowego 

PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – 

Metoda z kruszywem 

PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

PN-EN 13808:2013-10 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami 

PN-EN 14188-1:2010 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

PN-EN 14188-2:2010 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

WT-2 cz. 2 Nawierzchnie asfaltowe 2016. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Gdańsk 2013 
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16. D.05.03.05A NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWGO WARSTWA ŚCIERALNA  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania warstwy ścieralna nawierzchni  

 Zakres stosowania SST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej wg PN-EN 13108-1 i WT-2 2014 cz. I oraz WT-2 2016 cz. 
II z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez 
Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z normą PN-
EN 13108-21. 

 
Stosowana mieszanka – beton asfaltowy: 
AC11S [KR3], gr. 5  
Dopuszcza się zmianę konstrukcji nawierzchni przy akceptacji projektanta. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru 
mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę 
wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” wg zarządz.  nr  31  Dyrektora GDDKIA z 2014r.. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które 
składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia 
mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS  –    beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB –    polimeroasfalt, 
D –    górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d –    dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C –    kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD –    właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie określać), 
TBR –    do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do 

tego zobowiązany), 
IRI –    (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
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 Lepiszcza asfaltowe 

 
Należy stosować  asfalty drogowe wg PN-EN PN-EN 12591:2010.  
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1.  
 
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 
 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwość 
Metoda 
badania 

Jednostka 

Gatunki asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

(PMB) 

45/80 – 55 

Wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencja 
w pośrednich 

temperaturach 
eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 1426  0,1 mm 45-80 4 

Konsystencja  w w
ysokich  temperat

urach 
eksploatacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 1427  °C ≥ 55 7 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 

rozciągania) 

PN-EN 13589  
PN-EN 13703  

J/cm2 
≥ 3 

w 5°C 
2 

Siła rozciągania 
w 5°C (duża 

prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587  
PN-EN 13703  

J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 

uderzenia) 
PN-EN 13588  J/cm2 NPDa 0 

Stałość Kon- 
systencji 

(Odporność na 
starzenie) 

wg PN-EN 12607-
1 lub  -3  

Zmiana masy   % ≥ 0,5 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 1426  % ≥ 60 7 

Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 1427  °C ≤ 8 2 

Inne właściwości 
Temperatura 

zapłonu 
PN-EN ISO 2592  °C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

  

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593  °C ≤ -12 6 

Nawrót sprężysty 
w 25°C PN-EN 13398 

 
% 

≥ 50 5 

Nawrót sprężysty 
w 10°C 

NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 
Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania. 

Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399  
PN-EN 1427  

°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania. 

Różnica 
penetracji 

PN-EN 13399  
PN-EN 1426  

0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 

mięknienia po 
starzeniu 

wg PN-EN 12607 

PN-EN 12607-1  
PN-EN 1427  

°C TBRb 1 
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-1 lub -3  

Nawrót sprężysty 
w 25°C po 

starzeniu wg PN-
EN 12607-1 lub   -

3  
PN-EN 12607-1  
PN-EN 13398  

% 

≥ 50 4 

Nawrót sprężysty 
w 10°C po starzeniu 
wg PN-EN 12607-1 

lub   -3  

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

  
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z termostatem 

kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie 
polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania 
oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

 Kruszywo  

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043:2013 i WT-1 Kruszywa 2014, 
obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014.  

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. Składowanie 
wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

 Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego odpowiednią 
przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i 
zastosować środek adhezyjny, tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 
12697-11:2012, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 

producenta. 

 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego 
w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi 
w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a)    materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b)    emulsję asfaltową według PN-EN 13808:2013-10 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
–      nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
–      nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach 

określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010, lub zastosowany we wbudowywanej 

mieszance asfaltowej lub PN-EN 12591:2010, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023:2011 „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Sprzęt i urządzenia powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz posiadać 

dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

− wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

− układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

− skrapiarka, 

− walce stalowe gładkie,  

− lekka rozsypywarka kruszywa, 

− szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 

− samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
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− sprzęt drobny. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia 

umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz 

luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających 
rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach 
pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza 
(przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).  

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury 
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Co najmniej na 4 tygodnie przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej, Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące producenta mieszanki (certyfikat ZKP) oraz odpowiednie dokumenty 
poświadczające, że materiały użyte do produkcji mieszanki spełniają wymagania SST.  

Mieszanka mineralno-asfaltowa może być produkowana wyłącznie w wytwórni posiadającej wdrożony certyfikowany 
system zakładowej kontroli produkcji zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach którego dokonuje oceny właściwości użytkowych 
wyrobu wg systemu 2+.Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie certyfikatu ZKP wystawionego dla wytwórni, która będzie 
produkowała mma dla potrzeb kontraktu.  

 
Producent mieszanki posiadający certyfikowany system ZKP ma obowiązek sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych 

wyrobu na podstawie badania typu wyprodukowanej mieszanki.   
W deklaracji właściwości użytkowych powinny być wymienione wszystkie właściwości jednoznacznie charakteryzujące 

wyrób, takie jak: 
•  zawartość lepiszcza rozpuszczalnego, 
•  uziarnienie na sitach kontrolnych, 
•  gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej, 
•  gęstość objętościową (jeżeli została wcześniej ustalona na odcinku próbnym), 
•  wymaganą zawartość wolnych przestrzeni, 
•  wrażliwość na działanie wody, 
•  odporność na deformacje trwałe PRDAIR i WTSAIR, 
•  inne właściwości jeżeli są wymagane. 
 
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa spełniającego wymagania WT-1 2014 i 

lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023 oraz opracowanie optymalnego składu mieszanki pod względem uziarnienia i 
procentowej zawartości lepiszcza. 

Producent mieszanki ma obowiązek przedłożenia wykazu wszystkich składników  mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z 
procentowym udziałem granulatu, jeżeli granulat był stosowany. Poza tym powinien przedłożyć aktualne deklaracje właściwości 
użytkowych lub świadectwa jakości (deklaracje zgodności) wszystkich składników stosowanych do produkcji mma, a także dokument 
poświadczający jakość i pochodzenie granulatu. 

Przy każdej zmianie dostawcy lub złoża materiału, jak również, po stwierdzeniu  w trakcie wykonywanych badań zmiany 
cech produkowanej mieszanki producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu i sporządza nową deklarację 
właściwości użytkowych wyrobu. 

Ocena jakości mieszanek mineralno-asfaltowych będzie przeprowadzana przez Inwestora. Wyniki badań będą 
porównywane do właściwości podanych w deklaracji właściwości użytkowych wyrobu sporządzonej przez producenta mieszanki.  

W przypadku negatywnego wyniku badania składu mieszanki, który nie mieści się w granicach dopuszczalnych odchyłek, 
należy usunąć wykonaną warstwę lub nie dopuścić do jej wbudowania. 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  
w miejscowości Niewodniki” 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

 

116 

UWAGA: 
Za każdym razem kiedy w SST mowa jest o wymaganiu czy badaniu zawartości lepiszcza, należy przez to rozumieć zwartość 

lepiszcza rozpuszczalnego. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 2, 
 
Tablica 2.    Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla 

KR4 

 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11S 

Wymiar sita #, [mm] do do 

16 100 - 

11,2 90 100 

8 60 90 

5,6 48 75 

4,0 42 60 

2 25 50 

0,125 8 20 

0,063 5,0 112,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin5,8 

 
* najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3 

Gęstość mieszanki mineralnej na etapie walidacji produkcji należy wyznaczyć z próbki suchego zarobu pobranej z 
wytwórni wg PN-EN 1097-6. Dla uproszczenia gęstość mieszanki mineralnej można wyznaczyć teoretycznie z gęstości 
mieszanki mineralno-asfaltowej przekształcając wzór: 

    
ρ – gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej, Mg/m3 
Pa, Pk – procentowa zawartość składników w mieszance (asfalt + kruszywo), Pa+Pk=100%, % 
ρa – gęstość asfaltu, Mg/m3 
ρk – gęstość mieszanki mineralnej, Mg/m3. 
 
Uwaga: 
Deklarując zawartość lepiszcza rozpuszczalnego na poziomie Bmin dopuszczalna jest odchyłka + 0,3%. 

 
W zagęszczaniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy stosować następujące temperatury 

mieszanki: 
- PMB 45/80-55 145ºC ±5ºC 
 
Tablica 4.    Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR3 

 

Właściwość 
Warunki zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20:2008   
Metoda i warunki badania AC11S 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 2×75 

uderzeń 
PN-EN 12697-8:2005, p. 4 

Vmin2,0 

Vmax4,0 
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Odporność na 

deformacje 

 trwałe  
a ) c) 

C.1.20, wałowanie, 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B  

w powietrzu, PN-EN 13108-20,  

D.1.6, 60°C 

WTSAIR0,15 

PRDAIR9,0 

Wrażliwość na  

działanie wody 

C.1.1, ubijanie,  

2 × 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie  

w 40°C z jednym cyklem  

zamrażania b) , badanie w 25°C 

ITSR 90 

a)  grubość płyty: AC 11 S - 40 mm,  

b)  ujednoliconą procedurę badania wrażliwości na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano  

w załączniku 1 WT -2 2014 

c)  procedurę kondycjonowania krótkoterminowego MMA przed zagęszczeniem próbek do badań podano w 

załączniku 2 WT -2 2014 

 

 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Producent powinien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z PN-EN 13108-21 dla każdego 
miejsca kontroli produkcji mieszanki asfaltowej, z której będzie ona dostarczana na kontrakt.  

Certyfikat ZKP powinien być aktualny dotyczyć Wytwórcy mieszanki, która będzie  produkowała mieszankę na kontrakt, 
oraz być wystawiony przez jednostkę certyfikowaną. Certyfikat i wszystkie dokumenty dotyczące ZKP muszą być udostępnione 
Inżynierowi na jego rządzenie. 

Laboratorium powinno mieć możliwość wykonania wszystkich badań zgodnie z rodziną norm 13108 i niniejszą SST i 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu badań i powinno być zaakceptowane przez Inżyniera, zgodnie z DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.4. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń dozowania, 
podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, powinno być zautomatyzowane i zgodne z 
deklaracją właściwości użytkowych, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo 
sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem termostatowania 
zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku 
magazynowym (roboczym) nie może przekraczać wartości podanych przez producenta. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej przez Producenta. 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa 
lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą 
deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
właściwościach. 

 Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

–          ustabilizowane i nośne, 
–          czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
–          wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości 

tej warstwy.. 

 Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia międzywarstwowego i  
współpracy warstw w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Badania kontrolne połączenia międzywarstwowego nie są 
obligatoryjne, jednak należy je wykonywać w przypadkach budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robót. Ewentualne 
badania muszą być wykonane zgodnie z zgodnie z WT 2 cz. 2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z 2016r. 

 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 4. Temperatura otoczenia 
może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 
podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i wbudowania 
należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

 
Tablica 4. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
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Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

24 godziny przed przystąpieniem 
do robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

                
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 5. 
Tablica 5. Właściwości warstwy AC 
 

  
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana grubość 
warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,   KR3 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0 

 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 

sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu 
dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach 
warstwy). 

Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

 

 Połączenia technologiczne 

Połączenia muszą być wykonane zgodnie z zgodnie z WT 2 cz. 2. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z 2016r. 

 Odcinek próbny 

O ile Nadzór (Inżynier) wyrazi na to zgodę, z uwagi na niewielki zakres robót nawierzchniowych Wykonawca może odstąpić 
od wykonania odcinka próbnego. 

Jednakże w przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów ułożonej nawierzchni wszelkie konsekwencje dotyczące 
usunięcia wad i nieprawidłowości ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

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

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania, 
- wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera, 
- wykonać próbę technologiczną i na podstawie wyników badań opracować deklarację właściwości użytkowych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier zdecyduje o dokonaniu odbioru na 
podstawie badań Wykonawcy. Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni wg poniższych punktów. 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 12.  Zakres oraz minimalna częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowania  
 

L.p. Rodzaj badania Minimalna częstotliwość 

I. Badania kruszyw 
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1.  - uziarnienie kruszywa 1 raz na 1000 t i w przypadku wątpliwości 

2.  - kształt, wskaźnik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku wątpliwości 

3.  - uziarnienie wypełniacza Wg wskazań planu jakości producenta 

II. Badania asfaltu 

1.  - penetracja w 25ºC lub temperatura mięknienia 
metodą PiK 

1 raz na każde 300 t 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 Z 

4.  - właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej z wytwórni (uziarnienie 

składniki mieszanki asfaltowej, zawartość 
wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla) 

Jeden raz dziennie 

IV. Badania wykonywanej warstwy 

1. Szerokość warstwy 3 razy 

2. Równość podłużna W sposób ciągły, dla każdego pasa ruchu 

3. Równość poprzeczna  Nie rzadziej niż co 5m 

4. Spadki poprzeczne 3 razy 

5. Rzędne wysokościowe Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowanie osi wg dokumentacji budowy 

6. Ukształtowanie osi w planie 

7. Złącza podłużna i poprzeczne Każde złącze (ocena wizualna) 

8. Krawędź warstwy  Cała długość 

9. Wygląd zewnętrzny Cała powierzchnia wykonywanego odcinka 

10. Grubość warstwy 2 próbki 

11. Zagęszczenie warstwy 

12. Wolna przestrzeń w warstwie 

13. Właściwości przeciwpoślizgowe  Wg pkt. 6.3.14 niniejszej SST 

*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w głównych punktach łuków poziomych 

 Dopuszczalne odchyłki 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonywanych 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 ocenić na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych jak i mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie warstwy asfaltowej).  

Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku 
Wykonawca zaproponuje procedurę pobierania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inżynierem. 
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Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń w zakresie zawartości rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki 
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo pobranej z wykonanej warstwy nie może odbiegać od 
wartości deklarowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki: ± 0,3, pod warunkiem, że mieszanka będzie 
spełniała wszystkie stawiane jej wymagania.  

 
Uwaga: 
Deklarując zawartość lepiszcza rozpuszczalnego na poziomie Bmin dopuszczalna jest odchyłka + 0,3%. 
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S nie może odbiegać od 

wartości deklarowanej z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek : 
- dla zawartości kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, ± 1,0 % m/m, 
- dla zawartości kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, ± 2 % m/m, 
- dla zawartości kruszywa o wymiarze < 2 mm, ± 3 % m/m, 
- dla zawartości kruszywa o wymiarze < 8 mm, ± 4 % m/m, 
- dla zawartości kruszywa o wymiarze < 11,2 mm ± 4 % m/m. 

Temperaturę mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podana w tablicy 12. Pomiar polega  na odczytaniu wskazań 
odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z punktem 5. 

Temperaturę betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i rozładunku. Zaleca się stosowanie 
termometrów z sondą wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami pkt. 5. 

Badania kontrolne połączenia międzywarstwowego nie są obligatoryjne, jednak należy je wykonywać w przypadkach 
budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robót. Ewentualne badania muszą być wykonane zgodnie z zgodnie z WT 2 cz. 2. 
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych z 2016r. 

Uzyskane wyniki powinny być zgodne z wymaganiami punktu 5 niniejszej SST. 

 Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek 
mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem 
próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, 
gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych 

 

Lp. Rodzaj badań 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Gęstość 
1.4 Odporność na deformacje trwałe (na odcinku próbnym) 
1.5 Odporność na działanie wody i mrozu (na odcinku próbnym) 
2 Warstwa asfaltowa 

2.1 Spadki poprzeczne 

2.2 Równość 
2.3 Grubość  

2.4 Zawartość wolnych przestrzeni a) 

2.5 Połączenia międzywarstwowe 
2.6 Właściwości poślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

 Szerokość warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, 
taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. 

Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm. 
Wymaga się aby co najmniej 100 % wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 Równość poprzeczna warstwy 
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Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas oraz placów i parkingów należy stosować metodę 
pomiaru profilometrycznego równoważną użyciu łaty i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju 
poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) pomiędzy teoretyczną 
łatą (o długości 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości 
mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy wyznaczać z 
krokiem co 1 m.  

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw nawierzchni należy wykonać z użyciem 
łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości poprzecznej powinna wynosić 2 m. Pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż 
co 5 m. 

Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości poprzecznej dla dojazdów do mostu tymczasowego – 4mm 
Dopuszczalne odbiorcze wartości odchyleń równości poprzecznej zjazdów – 9mm. 

 Równość podłużna warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy GP oraz G -dojazy do mostu tymczasowego-należy 
stosować metodę profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Wartość IRI należy wyznaczać z krokiem co 50 m. 
Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500 m 
należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. 

Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się minimalną liczbę wskaźników IRI równą 5. W przypadku odbioru robót 
na krótkich odcinkach nawierzchni, których całkowita długość jest mniejsza niż 250 m, dopuszcza się wyznaczanie wskaźników IRI z 
krokiem mniejszym niż 50 m, przy czym należy ustalać maksymalną możliwą długość kroku pomiarowego, z uwzględnieniem 
minimalnej wymaganej liczby wskaźników IRI równej 5. 

Wymagana równość podłużna jest określona przez dopuszczalną wartość średnią wyników pomiaru IRI śr oraz dopuszczalną 
wartość maksymalną pojedynczego pomiaru IRI max, których nie można przekroczyć na długości ocenianego odcinka nawierzchni. 

Do oceny równości podłużnej nawierzchni zjazdów należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty (dł. 
4m) i wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości  podłużnej  jako największej odległości 
(prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kółek jezdnych urządzenia a mierzoną  powierzchnią  warstwy  [mm].  W  
miejscach  niedostępnych  dla  planografu  pomiar  równości  podłużnej  warstw  nawierzchni  należy wykonać w sposób ciągły z 
użyciem łaty i klina.  

Dopuszczalne odbiorcze wartości  odchyleń równości podłużnej warstwy – 9 mm. 

 Spadek poprzeczny warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzić spadki poprzeczne warstwy. Spadki poprzeczne warstwy na 
prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z dopuszczalną tolerancją ±5%. 

Wymaga się aby co najmniej 100% wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

 Rzędne wysokościowe warstwy 

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm. 

Wymaga się, aby co najmniej 100 %  wykonywanych pomiarów nie przekraczało przedziału odchyleń. 

 Ukształtowanie osi w planie 

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i porównaniu 
wyników pomiaru z Dokumentacją Projektową. Oś warstwy w planie powinna być usytułowana zgodnie z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją 5 cm. 

  Złącza podłużne i poprzeczne  

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzić prawidłowość wykonania złącza podłużnego i poprzecznego. 
Sprawdzenie polega na oględzinach. 

 Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza podłużne w 
poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie, co najmniej o 15 cm; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy być w jednym poziomie. 

 Krawędź warstwy 

Krawędź warstwy powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia- pokryte asfaltem. Warstwa 
ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm do 5 mm ponad ich powierzchnię.   

 Wygląd warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzić wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego 
odcinka. 

Wygląd warstwy powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 Pomiar grubości warstwy 
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Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzić grubość wykonanej warstwy. Grubość wykonanej warstwy należy 
określić na podstawie wyciętych próbek metodą wg PN EN 12697-36. Grubość wykonanej warstwy nie może odbiegać od 
Dokumentacji Projektowej o więcej niż ±5%. 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia warstwy. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
należy sprawdzić na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy poprzez porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z 
gęstością objętościową próbek Marshalla w dniu wykonywania kontrolnej działki roboczej. W przypadku wykonania więcej niż 
jednego badania gęstości na próbkach Marshalla w ciągu jednego dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć średnią arytmetyczną 
z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości objętościowej wg normy PN EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 
98%. 

 Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzić wolną przestrzeń w zagęszczonej warstwie. Wolna przestrzeń w 
zagęszczonej warstwie należy określić wg PN EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej 
oznaczonej na próbce pobranej z nawierzchni wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. 

Wyniki powinny mieścić się w przedziale wg tablicy 6. Z wykonania więcej niż jednego badania gęstości mieszanki 
mineralno-asfaltowej w ciągu jednego dnia do obliczeń wolnej przestrzeni, należy przyjąć średnią arytmetyczną z wszystkich badań. 

 Właściwości przeciwpoślizgowe 

Z uwagi na niewielki zakres robót nawierzchniowych związanych z realizacją kontraktu sprawdzenie właściwości 
przeciwpoślizgowych można potraktować jako badanie zalecane.  

Pomiar wykonuje się urządzeniem o pełnej blokadzie koła nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 
0,5 l/m2 , a wynik pomiaru powinien być przeliczalny na wartość przy 100% poślizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) 
rozmiaru 165 R 15 – zalecanej przez Światową Organizację Drogową (PIARC) – lub innej wiarygodnej metody równoważnej, jeśli 
dysponuje się sprawdzoną zależnością korelacyjną umożliwiającą przeliczenie wyników pomiarów na wartości uzyskiwane 
zestawem o pełnej blokadzie koła. Pomiary powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia od 5ºC do 30ºC, na czystej 
nawierzchni. Badanie należy wykonać przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtórnie w okresie od 4 do 8 
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie powtórne należy wykonać w śladzie koła. Jeżeli warunki atmosferyczne 
uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on  zrealizowany  z  najmniejszym  możliwym  
opóźnieniem.  Uzyskane  wartości  współczynnika  tarcia  należy  rejestrować z dokładnością do trzech miejsc po przecinku. Miarą 
właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia.  Za  miarodajny  współczynnik  tarcia  przyjmuje  się  różnicę  
wartości  średniej  E(m)  i  odchylenia  standardowego D : E(m) − D. Wyniki podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna być większa niż 1000 m, a liczba pomiarów nie mniejsza niż 10. Odcinek 
końcowy o długości mniejszej niż 500 m należy oceniać łącznie z odcinkiem poprzedzającym. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane 
w tablicy 12.  

 
Tablica 12.  Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  
 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Minimalna wartość miarodajnego 
współczynnika tarcia przy prędkości 

zablokowanej opony względem nawierzchni 

 30 km/h  60 km/h 

GP, G Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza ≥ 0,51* ≥ 0,41 

*  - wartości wymagań dla odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 km/h. 

 Połączenia międzywarstwowe 

Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwą podbudowy a wiążącą powinna wynosić ≥ 1,0 MPa. 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy 
złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 
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 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  DM.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 według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− wykonanie próby technologicznej, 

− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych  
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia  
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych  emulsji asfaltowych  
PN-EN 14023 Asfalty  i lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  klasyfikacji  asfaltów modyfikowanych polimerami  
PN-EN  13924-2 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  -  Zasady  klasyfikacji  asfaltów  drogowych specjalnych - Część 2: 

Asfalty drogowe wielorodzajowe  
PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i powierzchniowych  utrwaleń stosowanych  na  drogach,  

lotniskach  i innych  powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 12697-1 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  
PN-EN 12697-2 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  
PN-EN 12697-3 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  

–  Część 3:  Odzyskiwanie  asfaltu  -  Wyparka obrotowa  
PN-EN 12697-4 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco  

– Część 4:  Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej  
PN-EN 12697-5 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 5: Oznaczanie gęstości  
PN-EN 12697-6 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  

–  Część 6:  Oznaczanie  gęstości  objętościowej metodą hydrostatyczną  
PN-EN 12697-8 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  

–  Część 8:  Oznaczanie  zawartości  wolnej przestrzeni  
PN-EN 12697-10 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno- asfaltowych na gorąco 

– Część 10: Zagęszczalność  
PN-EN 12697-11 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  

–  Część 11:  Określenie  powiązania  pomiędzy kruszywem i asfaltem 6  
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  

Część 12:  Określanie  wrażliwości  próbek asfaltowych na wodę  
PN-EN 12697-17 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 17: Ubytek ziaren  
PN-EN 12697-18 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 18: Spływanie lepiszcza  
PN-EN 12697-20 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla  
PN-EN 12697-22 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 

Część 22: Koleinowanie  
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  

Część 23:  Określanie  pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych  
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PN-EN 12697-24 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 24: Odporność na zmęczenie  

PN-EN 12697-25 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 25: Penetracja dynamiczna   

PN-EN 12697-26 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 26: Sztywność  

PN-EN 12697-27 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek  

PN-EN 12697-28 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 28:  Przygotowanie  próbek  do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i 
uziarnienia  

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  
Część 29:  Pomiar  próbki  z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej  

PN-EN 12697-30 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 30:  Przygotowanie  próbek zagęszczonych przez ubijanie  

PN-EN 12697-31 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 31:  Próbki  przygotowane  w  prasie żyratorowej  

PN-EN 12697-33 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 33:  Przygotowanie  próbek zagęszczanych walcem  

PN-EN 12697-35 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 35: Mieszanie laboratoryjne  

PN-EN 12697-38 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 38:  Podstawowe  wyposażenie i kalibracja  

PN-EN 12697-40 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ”  

PN-EN 12697-42 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 42:  Zawartość  zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym  

PN-EN 12697-46 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Metody  badań  mieszanek  mineralno-asfaltowych  na  gorąco  
–  Część 46:  Pękanie  niskotemperaturowe  i właściwości w badaniach osiowego rozciągania  

PN-EN 13108-1 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  1:  Beton asfaltowy  
PN-EN 13108-2 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  2:  Beton asfaltowy do bardzo cienkich 

warstw  
PN-EN 13108-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 4: Mieszanka HRA  
PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA  
PN-EN 3108-6   Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 6: Asfalt lany  
PN-EN 13108-7 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  7:  Asfalt porowaty  
PN-EN 13108-8 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  8:  Destrukt asfaltowy  
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu  
PN-EN 13108-21 Mieszanki  mineralno-asfaltowe  -  Wymagania  -  Część  21:  Zakładowa Kontrola Produkcji 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 
PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badań - Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i 

kruszywa 
Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. w sprawie  warunków  technicznych,  

jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).  
Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie 

Katalog  Typowych  Konstrukcji  Nawierzchni  Podatnych  i  Półsztywnych,  Politechnika Gdańska,  wprowadzony  zarządzeniem  
nr  31  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych i Autostrad  z  dnia  16  czerwca  2014  roku  w  sprawie  Katalogu  typowych  
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.  

Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  powierzchniowych  utrwaleń  na drogach  krajowych  WT-1  2014  
Kruszywa.  Wymagania  Techniczne,  wprowadzone zarządzeniem  nr  46  Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  
dnia 25 września  2014  roku  w  sprawie  stosowania  wymagań  technicznych  na  drogach krajowych dotyczących kruszyw do 
mieszanek mineralno-asfaltowych (z późn. zm.).  

Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2014  –  część  I  Mieszanki mineralno-asfaltowe.  Wymagania  
Techniczne,  wprowadzone  zarządzeniem  nr  54 Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  18  listopada  2014  
roku zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  stosowania  wymagań  technicznych  na  drogach krajowych dotyczących mieszanek 
mineralno-asfaltowych.  

Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2016  –  część  II  Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.  
Wymagania  Techniczne,  wprowadzone  zarządzeniem  nr  7 Generalnego  Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  9  maja  
2016  roku zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  stosowania  wymagań  technicznych  na  drogach krajowych dotyczących 
wykonania warstw nawierzchni asfaltowych.  
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Diagnostyka Stanu Nawierzchni i jej elementów - Wytyczne stosowania, wprowadzone zarządzeniem  nr  34  Generalnego  
Dyrektora  Dróg  Krajowych  i  Autostrad  z  dnia  30 kwietnia  2015  r.  w  prawie  diagnostyki  stanu  nawierzchni  i  jej  elementów  
(z  późn. zm.).  

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania 
techniczne sczepności, Politechnika Gdańska, 2014. 
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17. D.06.03.01 POBOCZE UTWARDZONE  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pobocza utwardzonego 
mieszanką destruktem asfaltowym  

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
utwardzonego pobocza za pomocą destruktu asfaltowego. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i woda. 
Do utwardzenia pobocza należy stosować destrukt asfaltowy pochodzący z rozbiórki nawierzchni. Alternatywnie dopuszcza 

się  kruszywo łamane o uziarnieniu  0÷31,5 mm, odpowiadające wymaganiom SST Podbudowy zasadnicze z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego.  

Woda musi być zgodna z PN-EN 1008. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- równiarki albo układarki do rozkładania destruktu albo mieszanki kruszywa, 
- walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
- przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego 

i kontrolowanego dozowania wody, 
- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy w korycie, 
przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed  

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Podstawowe czynności przy wykonywaniu 
robót obejmują: 

1.    roboty przygotowawcze,  
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2.    wykonanie koryta, 
3.    ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
4.    roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań Inżyniera: 
- ustalić lokalizację terenu robót, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
- ew. splantować pobocze istniejące, 
- zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 

Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 
Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni 

utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, 
a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli 
powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt, spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę 
do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00. 

Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do 
+10%. 

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 

nie przystąpi natychmiast do układania nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. 

 Wbudowanie i zagęszczenie destruktu 

Destrukt powinien być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po 
zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera 

Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku górnej krawędzi.  

Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych) o szerokości nie większej niż szerokość 
utwardzonego pobocza.  

Należy wykonać badanie wskaźnika odkształcenia (IO) wg PN-S-0225: 1998, zał. B. Wartość pomierzona bezpośrednio po 
zagęszczeniu, nie powinna być większa od 2,2. Należy wykonać pomiar nośności (E2) wg PN-S-0225: 1998, zał. B. Nośność ma wynosić 
120 MPa (Zgodnie z KataloguTNPiP). 

Wilgotność destruktu podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić szczególną uwagę na 
właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza powinien być równy i szczelny. 

 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: 
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- wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem istniejącego 
gruntowego pobocza, 

- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 
 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 

dokumentacją projektową 
1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża Bieżąco Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 
Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 

kruszywa 
Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

 

 Badania po zakończeniu robót 

Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 
- szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i -5 cm, 
- nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5%, 
- różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 
- grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o  ± 10%. 

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 200 m2, a pozostałe cechy co 50 
m wzdłuż osi drogi, z wyjątkiem badania nośności i zagęszczenia, które wykonuje się co 200 m na lewej i prawej stronie. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  DM.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 według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wykonanie koryta i przygotowanie podłoża. 
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie  podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego pobocza, 
- przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
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- wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym  

PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje  
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43, poz. 430 
Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 
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18. D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące oznakowania poziomego w ramach 
stałej organizacji ruchu  . 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z 
oznakowaniem poziomym dróg i obejmują malowanie: 

 a)  znaków podłużnych, 
 b)  znaków poprzecznych, 
 c)  znaków uzupełniających. 
 
Oznakowanie stałe w technologii grubowarstwowej. 
 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc 
na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, 
segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie: – 
pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, – podwójne: ciągłe z przerywanymi, ciągłe lub 
przerywane. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania dozwolonego kierunku 
zjazdu z pasa oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek drogi, 
miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci symboli, napisów, linii 
przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w 
oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników lub 
punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, 
odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 
temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 3,5 mm. Należą do 
nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimno. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość 
linii może wynosić 5 mm. 

1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w 
inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy do oznakowań tymczasowych 
(żółte) i trwałych (białe). 

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości i wysokość oraz 
rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia 
i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może składać się z jednej lub kilku integralnie 
związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony  lub wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa 
może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T). 

1.4.10. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub narzucania pod 
ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy 
przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane są także składnikami 
materiałów grubowarstwowych. 

1.4.11. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do zapewnienia 
własności przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniem dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.12. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od wykonania oznakowania. 
Pomiary właściwości oznakowania należy wykonywać od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.13. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego czas użytkowania wynosi do 3 
miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
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1.4.14. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.  

Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co 
oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych) 
lub  znakiem CE, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z normą 
zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych i punktowych elementów odblaskowych. 

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia nie mogą być zmieniane lecz zachowują 
ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja 
zgodności z aprobatą techniczną. 

Powyższe zasady należy stosować także do oznakowań tymczasowych wykonywanych materiałami o barwie żółtej. 

 Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co 
do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci 
IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub Warunkami 
Technicznymi POD-97. 

 Oznakowanie opakowań 

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania dróg było 
wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 

− nazwę i adres producenta, 

− datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

− masę netto, 

− numer partii i datę produkcji, 

− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 

− nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy,  

− znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak „CE” wg rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury, 

− informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

− ewentualne wskazówki dla użytkowników. 
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno być zgodne z 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

 Przepisy określające wymagania dla materiałów 

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w 
Warunkach technicznych POD-97. 

 Wymagania wobec materiałów do poziomego oznakowania dróg 

 Materiały do oznakowań grubowarstwowych do organizacji stałej ruch 

Materiałami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające nakładanie ich 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w 
proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu. Masy te powinny 
tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna. 

Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, 
granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te 
powinny tworzyć spójną warstwę przez ochłodzenie. 

Właściwości fizyczne materiałów do oznakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych 
określają aprobaty techniczne. 

 Kulki szklane 
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Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do 
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez 
reflektory pojazdu. 

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę, 
kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami w przypadku kulek o 
maksymalnej średnicy poniżej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 mm. Krzywa 
uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie 
CE. 

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. 
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

 Materiał uszorstniający oznakowanie 

Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. 
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 

uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego 
powinna być określona w STWiORB. Konieczność jego użycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości 

oznakowania  SRT ≥ 50. Materiał uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.  

 Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i 
powodujących skażenie środowiska. 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały do oznakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

− farb wodorozcieńczalnych od 5ºC do 40ºC, 

− farb rozpuszczalnikowych od -5ºC do 25ºC, 

− pozostałych materiałów - poniżej 40ºC. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inżyniera: 

− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek 
ręcznych, 

− frezarek, 

− sprężarek, 

− malowarek, 

− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

− wyklejarek do taśm, 

− sprzętu do badań, określonego w STWiORB. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek proporcjonalną do 

wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w opakowaniach zapewniających szczelność, bezpieczny 

transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252. W 
przypadku  materiałów niebezpiecznych opakowania powinny być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z 
postanowieniami umowy międzynarodowej dla transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami 
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty 
charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu. 

Pozostałe materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania 
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. Nowe i odnowione 
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

 Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5ºC, a wilgotność 
względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

 Jednorodność nawierzchni znakowanej 

Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nierówności i/lub miejsca napraw 
cząstkowych nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni 
znakowanej, uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy w STWiORB ustalić: rozmiary 
powierzchni niejednorodnej zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN), odkształcenia nawierzchni (otwarte złącza 
podłużne, koleiny, spękania, przełomy, garby), wymagania wobec materiału do oznakowania nawierzchni i wymagania wobec 
Wykonawcy. 

 Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, 
smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w STWiORB i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 

 Przedznakowanie 

W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się do ustaleń 
zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury, STWiORB i wskazaniach 
Inżyniera. 

Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca 
się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 
poprzeczną. 

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z Dokumentacją 
Projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

 Wykonanie oznakowania drogi 

 Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w oryginalnych 
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami STWiORB, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w 
aprobacie technicznej. 

 Wykonanie oznakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości (lub w ilości) ustalonej w STWiORB, zachowując 
wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce 
metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 
kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne na 
długich odcinkach dróg) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i 
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 
sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje 
Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy przed aplikacją usunąć warstwę 
powierzchniową betonu metodą frezowania, śrutowania lub waterblasting, aby zlikwidować pozostałości mleczka cementowego i 
uszorstnić powierzchnię. Po usunięciu warstwy powierzchniowej betonu, należy powierzchnię znakowaną umyć wodą pod 
ciśnieniem oraz zagruntować środkiem wskazanym przez producenta masy (podkład, grunt, primer) w ilości przez niego podanej. 

 Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi 

Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne 
mocowanie elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. 

Nie wolno zmieniać ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności 
do nawierzchni i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. 

W przypadku znakowania nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność 
przyklejanych punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

 Odnowa oznakowania poziomego 

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego w przypadku utraty wymagań jednej z właściwości, należy wykonać 
materiałem o sprawdzonej dobrej przyczepności do starej warstwy. 
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Jako zasadę można przyjąć, że oznakowanie wykonane farbami akrylowymi, należy odnawiać także farbami akrylowymi, 
oznakowania grubowarstwowe wykonane masami termoplastycznymi – natryskiwanym cienką warstwą masy termoplastycznej lub 
farbą wodorozcieńczalną zalecaną przez producenta masy, oznakowania wykonane masami chemoutwardzalnymi – farbami 
chemoutwardzalnymi, natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi (sprayplast) lub odpowiednimi akrylowymi farbami 
rozpuszczalnikowymi. 

Ilość stosowanego do odnowienia materiału, należy dobrać w zależności od rodzaju i stanu oznakowania odnawianego, 
kierując się wskazówkami producenta materiału i zaleceniami Inżyniera. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

 Badania wykonania oznakowania poziomego 

 Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich użytkowania. 
Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 
1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.  

Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny 
być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 
miesięcy po wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości dłuższej niż 1 rok.  

Barwa żółta dotyczy tylko oznakowań tymczasowych, które także powinny być kontrolowane. Inne barwy oznakowań niż 
biała i żółta należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania wyrażoną 
współrzędnymi chromatyczności. 

Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy: 

− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,40, klasa B3, 

− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,50, klasa B4, 

Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania oznakowania, barwy: 

− białej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2, 

− białej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0,40, klasa B3, 
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla 

suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 
1, 2 i 3). 

Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 
 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
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Rys. 1. Współrzędne chromatyczności x,y dla barwy białej oznakowania 
 

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle rozproszonym Qd, 
wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-97. 

Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik luminancji 
w świetle rozproszonym Qd.  

Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosić dla oznakowania 
świeżego, barwy: 

− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 

− białej, co najmniej 160 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie betonowe), klasa Q4, 
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciągu całego 

okresu użytkowania,  barwy: 

− białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2, 

− białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1(nawierzchnie betonowe), klasa Q3, 

6.3.1.3. Widzialność w nocy 

Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany według PN-EN 1436:2000 z 
uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, 
barwy: 

− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 250 mcd m-2 lx-1, klasa R4/5, 

− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu,  

barwy: 

− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4, 

− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3 
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiąca po wykonaniu,  barwy: 

− białej, na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 
2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3, 

− białej, na pozostałych drogach, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 , klasa R2, 
Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takich jak: powierzchniowe utrwalanie oraz na nawierzchniach 

niejednorodnych można wyjątkowo, tylko na drogach określonych w tablicy 5, dopuścić wartość współczynnika odblasku RL = 70 mcd 
m-2 lx-1, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego eksploatowanego od 6 miesiąca po wykonaniu. 

Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym) 
i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000 zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy: 

− białej, co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3, 

− w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2. 
Powyższe wymaganie dotyczy jedynie oznakowań profilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne wykonywane 

masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami w postaci np. poprzecznych wygarbień (baretek), drop-on-line, 
itp. 
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Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane tylko metoda 
dynamiczną. Pomiar aparatami ręcznymi jest albo niemożliwy albo obciążony dużym błędem. 

Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego niecałkowite 
i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na oznakowaniach pełnych. Dlatego 
podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości współczynnika odblasku o 20 % niższe od przyjętych w 
STWiORB. 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadłem 
angielskim, wg PN-EN 1436:2000 lub POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje 
z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni. 

Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w ciągu całego okresu użytkowania, co 
najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1). 

Dopuszcza się podwyższenie w STWiORB wymagania szorstkości do 50 – 60 jednostek SRT (klasy S2 – S3), w uzasadnionych 
przypadkach. Uzyskanie większej szorstkości oznakowania, wiąże się z zastosowaniem kruszywa przeciwpoślizgowego samego lub w 
mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423:2001. Należy przy tym wziąć pod uwagę jednoczesne obniżenie wartości 
współczynnika luminancji i współczynnika odblasku. 

Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta w okresie 
eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 

Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich, wykonanych farbami, 
masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to 
nie miarodajny. W przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 
036-4:2004(U). Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000 dla oznakowań 
poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

W stosunku do materiałów grubowarstwowych i taśm ocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3, 4, 5 i 6 latach, gdy w 
oznakowaniu pojawiają się przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiałów strukturalnych, o nieciągłym pokryciu nawierzchni 
metody tej nie stosuje się. 

W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania wymagań widoczności w dzień, w 
nocy i szorstkości. 

6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (względnie czas do przejezdności oznakowania) 

Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie może 

przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu 
schnięcia znajduje się w POD-97. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla: 

− oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 0,89 mm, 

− oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyżej 5 mm, 

− punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co najwyżej 15 mm, a w 
uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 

Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są wykonywane 

pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną. 

 Badania wykonania znakowania poziomego z materiału grubowarstwowego 

Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej 
pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 

− wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

− pomiar wilgotności względnej powietrza, 

− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

− badanie lepkości farby, wg POD-97, 
b) w czasie wykonywania pracy: 

− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
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− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 

− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 

− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury, 

− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) 

Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier może zlecić wykonanie 

badań: 

− widzialności w nocy, 

− widzialności w dzień, 

− szorstkości, 

− odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych w 
Warunkach technicznych POD-97. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to koszt 
badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać Zamawiający do 
niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników. 

W przypadku konieczności wykonywania pomiarów na otwartych do ruchu odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 
100 km/h należy ograniczyć je do linii krawędziowych zewnętrznych w przypadku wykonywania pomiarów aparatami ręcznymi, ze 
względu na bezpieczeństwo wykonujących pomiary.  

Pomiary współczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawędziowych wewnętrznych, na otwartych do ruchu 

odcinkach dróg o dopuszczalnej prędkości ≥ 100 km/h, a także na liniach podłużnych oznakowań z wygarbieniami, należy wykonywać 
przy użyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego na samochodzie i wykonującego pomiary w ruchu. 

W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników luminancji aparatami ręcznymi 
częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów 
należy wykonać po 5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości jeden od drugiego 
minimum 1 m. 

 
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi 
 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość pomiarów, 

co najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20  co 2 km 11 

4 od 20 do 30     co 3 km 11 

5 powyżej 30 co 4 km > 11 

 
Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania odcinka. 

 Badania wykonania oznakowania poziomego z zastosowaniem punktowych elementów odblaskowych 

Wykonawca wykonując oznakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz 
dziennie lub zgodnie z ustaleniem STWiORB, następujące badania: 

− sprawdzenie oznakowania opakowań, 

− sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z zaleceniami STWiORB, 

− wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

− temperatury powietrza i nawierzchni, 

− pomiaru czasu oddania do ruchu, 

− wizualną ocenę liniowości i kierunkowości przyklejenia elementów, 

− równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

− zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.  

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejonych elementów, w liczbie określonej w STWiORB, 
Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania 
poziomego Inżynier może zlecić wykonanie badań widzialności w nocy, na próbkach zdjętych z nawierzchni i dostarczonych do 
laboratorium, na zgodność z wymaganiami podanymi w STWiORB lub aprobacie technicznej, wykonanych według metod określonych 
w PN-EN 1463-1 lub w Warunkach technicznych POD-97. Jeśli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania to 
koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

 Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 
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W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na 

autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych 
na dobę na pas. W tablicy 5 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na pozostałych drogach. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1 Zawartość składników lotnych w materiałach do 
znakowania 

rozpuszczalników organicznych 
rozpuszczalników aromatycznych 

benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
 

≤ 25 

≤ 8 
 

0 

2 Właściwości kulek szklanych  
współczynnik załamania światła 

zawartość kulek z defektami 

 
- 
% 

 

≥ 1,5 
20 

3 Okres stałości właściwości materiałów do 
znakowania przy składowaniu 

miesiące ≥ 6 

 
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na autostradach, drogach ekspresowych oraz na drogach o 

prędkości ≥ 100 km/h lub o natężeniu ruchu > 2 500 pojazdów rzeczywistych na dobę na pas 
 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w 

stanie suchym barwy:     
białej 

 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 

≥ 250 
 

 
 
 

R4/5 
 

2 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
suchego w okresie od 1 do 6 miesięcy po 

wykonaniu, barwy:  
białej 

 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 

≥ 200 
 

 
 
 

R4 
 

3 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy 

białej 
mcd m-2 lx-1 ≥ 150 R3 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

 
mcd m-2 lx-1 

 

≥ 35 

 
RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla oznakowania 
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)  

barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 

≥ 0,40 

≥ 0,50 
 

 
 
 

B3 
B4 

 

7 Współczynnik luminancji β dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 
- białej na nawierzchni betonowej 

- żółtej  

 
 
 
- 
- 
- 

 
 
 

≥ 0,30 

≥ 0,40 

≥ 0,20 

 
 
 

B2 
B3 
B1 

8 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  dnia 

po wykonaniu, barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 
 

≥ 130 

≥ 160 
 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
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Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

9 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  

barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 
 
 

≥ 100 

≥ 130 
 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 
Q1 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 

≥ 45 

 
S1 

11 Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
w dzień 
w nocy 

 
h 
h 

 

≤ 1 

≤ 2 

 
- 
- 

 
 
Tablica 5.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań na pozostałych drogach nie wymienionych  
w tablicy 4 
 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
nowego (w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu) w 

stanie suchym barwy:     
białej, 

 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 

≥ 200 
 

 
 
 

R4 
 

2 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
eksploatowanego od 2 do 6 miesięcy po 

wykonaniu, barwy:  
białej, 

 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 

≥ 150 
 

 
 
 

R3 
 

3 Współczynnik odblasku RL dla oznakowania 
suchego od 7 miesiąca po wykonaniu barwy 

białej 
mcd m-2 lx-1 ≥ 100 R2 

4 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego od 14 do 30 dnia po 
wykonaniu, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 50 RW3 

5 Współczynnik odblasku RL dla 
grubowarstwowego strukturalnego 

oznakowania wilgotnego po 30 dniu od 
wykonania, barwy białej 

mcd m-2 lx-1 ≥ 35 RW2 

6 Współczynnik luminancji β dla oznakowania 
nowego (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)  

barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej, 
białej na nawierzchni betonowej, 

 

 
 
 
- 
- 
 

 
 
 

≥ 0,40 

≥ 0,50 
 

 
 
 

B3 
B4 

 

7 Współczynnik luminancji β dla oznakowania 
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonania) 

barwy: 
- białej 

 

 
 
 
- 
 

 
 
 

≥ 0,30 
 

 
 
 

B2 
 

8 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania nowego w ciągu od 14 do 30  dnia 

po wykonaniu, barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 

 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 
 

≥ 130 

≥ 160 
 

 
 
 
 

Q3 
Q4 
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Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

9 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do β) dla 
oznakowania eksploatowanego w ciągu całego 
okresu eksploatacji po 30 dniu od wykonania,  

barwy: 
białej na nawierzchni asfaltowej 
białej na nawierzchni betonowej 

 

 
 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 

 
 
 
 
 

≥ 100 

≥ 130 
 

 
 
 
 
 

Q2 
Q3 

 

10 Szorstkość oznakowania eksploatowanego wskaźnik 
SRT 

 

≥ 45 

 
S1 

11 Czas schnięcia materiału na nawierzchni 
w dzień 
w nocy 

 
h 
h 

 

≤ 1 

≤ 2 

 
- 
- 

 

 Tolerancje wymiarów oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacją Projektową i załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej liczonej z 10 

kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru 

niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, należy dokładnie 

usunąć zbędne stare oznakowanie. 

 Tolerancje przy odnawianiu istniejącego oznakowania 

Przy odnawianiu istniejącego oznakowania należy dążyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, przy 
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może być dokonany 
po: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowaniu, 

− frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 

− usunięciu istniejącego oznakowania poziomego, 

− wykonaniu podkładu (primera) na nawierzchni betonowej. 

 Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

 Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w STWiORB. Sprawdzeniu 
podlegają cechy oznakowania określone niniejszym STWiORB na podstawie badań wykonanych przed upływem okresu 
gwarancyjnego. 

Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych dla oznakowania grubowarstwowego, 
oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiące. 
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W niektórych przypadkach można rozważać ograniczenia okresów gwarancyjnych dla oznakowań: 
a) cienkowarstwowych 

− dla wymalowań farbami nie udziela się 12 miesięcznej gwarancji na wykonane oznakowanie w przypadku 
nawierzchni, których czas użytkowania jest krótszy niż jeden rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 
listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z luźnymi 
grysami, należy skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych 
elementów do 3 miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, pożądane jest skrócić okres gwarancyjny 
dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 1 miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się powierzchni, na złączach 
podłużnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami podłużnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach 
kostkowych w złym stanie (nierówna powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w 
szczelinach między kostkami niemożliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - gwarancji nie powinno 
się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres gwarancyjny należy skrócić 
do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

− na nawierzchniach bitumicznych ułożonych do 1 miesiąca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchnie nowe 
i odnowione) należy wymagać gwarancji maksymalnie 6 miesięcy przy minimalnych parametrach (RL > 100 
mcd/m2lx), po czym należy wykonać oznakowanie stałe z pełnymi wymaganiami odpowiednimi do rodzaju drogi. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. Ponadto 
Zamawiający powinien tak sformułować umowę, aby Wykonawca musiał doprowadzić oznakowanie do wymagań zawartych w 
STWiORB w przypadku zauważenia niezgodności. 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− zakup materiałów 

− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

− oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

− przedznakowanie, 

− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją 
Projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót, plac budowy  itd. 

 PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/O-79252  Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe 
PN-EN 1423:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 

przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny) 
PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do posypywania. Kulki szklane, kruszywo 

przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny (Zmiana A1) 
PN-EN 1436:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 
PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg 

(Zmiana A1) 
 
PN-EN 1463-1:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 

Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 
PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 1: 

Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu (Zmiana A1) 
PN-EN 1463-2:2000  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe Część 2: Badania 

terenowe 
PN-EN 1871:2003  Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 
PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: Metoda pomiaru oporów 

poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła 
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Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych 
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 
Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny 
spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 
CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 
Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 13, poz. 898), 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
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19. D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące oznakowania pionowego w ramach 
czasowej i stałej organizacji ruchu. 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej obejmują wszystkie czynności dotyczące oznakowania 
pionowego. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej.  
1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza 

może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji 
powłokami ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treścią, wykonaną 
techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do zamocowania w sposób 
rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest z materiału o odbiciu 
powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) 
gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub 
tablice. 

1.4.7. Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 
1.4.8. Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła umieszczonym na zewnątrz znaku. 
1.4.9. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty produkcji. 
1.4.10. Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od 

daty produkcji. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Dopuszczenie do stosowania 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 
deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 
techniczką lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.  

W załączniku nr 1 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, podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

 Materiały stosowane do fundamentów znaków 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 
prefabrykaty betonowe, 
z betonu wykonywanego „na mokro”, 
z betonu zbrojonego, 
inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi przepisami. 
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Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu zbrojonego klasy, 
co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984. Wykonanie i 
osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998. Posadowienie fundamentów należy wykonać 
na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

 Konstrukcje wsporcze 

 Rury 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez 
Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. 
Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 
wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z 

dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07, lub inne normy.  
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym z 

Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 

 Powłoki metalizacyjne cynkowe 

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać 

wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:2001. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych 

wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. 

 Tarcza znaku 

 Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia znaku, muszą 
wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych 
warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę 
lub dostawcę.  

 Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki 
gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na życzenie odbiorcy: 

instrukcję montażu znaku, 
dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 
instrukcję utrzymania znaku. 
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny 

wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

 Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z: 
blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) lub PN-EN 

10292:2003/A1:2004/A1:2005(U),  
blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997, 
innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty technicznej. 
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z: 
blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) lub PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) lub z 
blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 µm (200 g 
Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 
 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 2005  

Wytrzymałość na 
obciążenie siłą naporu 

wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 
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Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 2005  

Wytrzymałość na 
obciążenie skupione 

kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe odkształcenie 
zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe odkształcenie 
skrętne 

stopień  m ≤ 0,02 

≤ 0,11 

≤ 0,57 

≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 

stopień ⋅m 

20 % odkształcenia 
chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź 
tłoczona, zaginana, 

prasowana lub 
zabezpieczona profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie może być 
przewiercone z żadnego 

powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej 
podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach 

wysięgnikowych 

 
Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie zginające, 

zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

 Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

− krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie o promieniu 
gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym 
obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych. 
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

− podwójna gięta krawędź lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe powinny  usztywnić  tarczę 
znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element 
konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % 
odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami 
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych 
matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 oraz PN-
76/C-81521 w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi w 
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie mniejszym jednak niż 30 mm, 
gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub pionowej 
krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich 
łączenia.  

 Znaki odblaskowe 

 Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej 
przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie 
odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej . 
Lico znaku powinno być wykonane z: 

− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z 
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami 
technicznymi dla poszczególnych typów folii, 

− do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez 
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne oraz w przypadku folii 
typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych barwnych, 
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− dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem 
zalecanym przez producenta folii, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 

− folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych stosowanych 
do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodności z 
załącznikiem nr 1 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. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2 ) znaków odblaskowych, zmierzona zgodnie z 
procedurą zawartą w CIE No.54, używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w 
tablicy 2. Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być mniejszy niż 70 % 
wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 lub typu 2, zgodnie  z publikacją CIE No 39.2. Folie odblaskowe pryzmatyczne 
(typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla 
danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne chromatyczności i 

współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz współczynnika odblasku 
R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 
 
 
 
 

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
oświetlenia 5º, kąt obserwacji 0,33º) 

dla folii: 
- białej 
- żółtej 

- czerwonej 
- zielonej  

- niebieskiej 
- brązowej 

- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 
 

≥ 50 

≥ 35 

≥10 

≥ 7 

≥ 2 

≥ 0,6 

≥ 20 

≥ 30 

typ 2 
 
 

≥ 180 

≥ 120 

≥  25 

≥  21 

≥  14 

≥   8 

≥  65 

≥  90 

2 Współczynnik luminancji β 
i współrzędne chromatyczności x, 

y *) dla folii: 
- białej 
- żółtej 

- czerwonej 
- zielonej  

- niebieskiej 
- brązowej 

- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 
 

β ≥ 0,35 

β ≥ 0,27 

β ≥ 0,05 

β ≥ 0,04 

β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 

β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 
 

β ≥ 0,27 

β ≥ 0,16 

β ≥ 0,03 

β ≥ 0,03 

β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 

β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 
wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1 2 3 4 

Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 
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Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów narożnych 
wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1 2 3 4 

Brązowa x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 Wymagania jakościowe  

Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach.  
Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, 

pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy nie mają prawa wystąpić. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu farby na 

odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3. 
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 
Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub 

ramą z profilu ceowego. 
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug i zacieków.     
Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

− Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi   - 0,10 mm. 
2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

− Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  ±15 nm.  Sprawdzenie wg 
PN-EN ISO 2808:2000. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 
Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem. 
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 są należy 

powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1  oraz  

wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  
Sprawdzone przymiarem liniowym: 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  ± 1,5 mm, 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą  ± 2 mm, 

− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  kierunku do 1,0 mm. 
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 

lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest 
występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 
usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o 
szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej 
niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają 
treści znaku. 

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) 
o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak musi być 
bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni 
tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu 
ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 
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W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie 
przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych 
oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90º przy promieniu 
łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

 Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wyrób, który 
posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową 
deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. oceny zgodności wyrobu z aprobatą 
techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

 Materiały do montażu znaków 

Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych znaków jak 
śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich 
wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż 
tarcza znaku i konstrukcja wsporcza. 

 Pryzma piasku. 

Do utworzenia pryzmy należy stosować piasek zgodny z PN-EN 13242 

 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty 
należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− środków transportowych do przewozu materiałów, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− sprzętu spawalniczego, itp. 

− Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie 

uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa 
awaryjnego postoju, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót 

istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na drodze. 

 Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 
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Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

 Prefabrykaty betonowe 

Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami gruntu i 
prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią 
pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie więcej niż 0,03 m. 

 Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku i 
miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998. 

Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez 
wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno 

być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu fundamentu betonem. 

Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu 
fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

 Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacją i  STWIORB. 

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 
odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej 

niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku 
drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, 
mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu 
większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być mniejsza. 

 Oznakowanie znaku 

Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą następujące informacje: 

− numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005, 

− klasy istotnych właściwości wyrobu, 

− miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

− nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, 

− znak budowlany „B”, 

− numer aprobaty technicznej IBDiM, 

− numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a całkowita 

powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa 
od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

 Pryzma piasku 

Pryzmę należy usypać w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przemieszać zgodnie z etapowaniem robót. 
Po zakończeniu robót zlikwidować. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby 
wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 Badania w czasie wykonywania robót 
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 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 
 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 
badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 badań 
z wybranych 

losowo 
elementów 

w każdej 
dostarczonej 

partii wyrobów 
liczącej do 1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki badań 
powinny być 

zgodne z 
wymaganiami 

punktu 2  
2 

 
Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 
W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów 

i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.   

 Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary znaków, wysokość 
zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

− miejsce i sposób usypania pryzmy. 

− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych, 

− m (metr) dla wygrodzeń, 

− m3 (metr sześcienny) dla pryzmy. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 

jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom 

fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego. 
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 

STWIORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

− zakup materiałów 

− wykonanie fundamentów, 

− dostarczenie i ustawienie rur, 

− zamocowanie tarcz znaków drogowych, wygrodzeń, usypanie pryzmy, 
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− przestawianie oznakowania w ramach czasowej organizacji ruchu, 

− demontaż i usuniecie oznakowania, wygrodzeń i pryzm po likwidacji czasowej organizacji ruchu, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWIORB. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie wody oraz oznaczanie 
nasiąkliwości  
PN-83/B-03010  Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania 
PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na działanie mgły solnej 
PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 40-5:2004  Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania. 
PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych 
na zimno 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i 
badanie  
PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych 
przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 
PN-EN 10292:2003/ A1 :2004/A1:2005(U) Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności powlekane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 
Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.  Wymagania i metody badań 
PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  
prEN 12899-5  Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 
PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 
PN-91/H-93010  Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Załączniki nr 1 i 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 (Dz. U. nr 
220, poz. 2181) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji 
wizualnej) 
CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja i pomiary) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych 
nr Z/2005-03-009 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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20. D.07.05.01 BARIERY  OCHRONNE  STALOWE  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją na drogach barier ochronnych  

 Zakres stosowania SST 

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

 Zakres robot objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem barier 
ochronnych, stalowych, realizowanych na moście. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Należy stosować materiały, 
które są oznakowane CE lub B, a przed przystąpieniem do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej 
dostawy deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską 
aprobatą techniczną. 

 Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

Stalowe bariery ochronne, jak również wszystkie ich elementy składowe powinny spełniać wymagania określone w 
„Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wydanych przez GDDKiA, być zgodne z normami PN-
EN 1317 i z dokumentacją projektową  

Stalowe bariery ochronne dostarczone na budowę powinny mieć atesty i gwarancje trwałości producenta, certyfikat na 
znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem wyrobów bariery ochronnej, jak również aprobaty techniczne i deklaracje zgodności 
jak w p. 2.1 SST. 

Wszystkie elementy bariery ochronnych powinny być zaprojektowane na okres użytkowania nie krótszy niż 20 lat. Materiały 
powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość 
powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej 

korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 
Wg niniejszej SST materiałem są: 

• bariery stalowe H2W1B – przedłużane z obiektu bez pochwytu, 
wraz z prowadnicami wg PN-EN 1317. 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i 

proste. 

 Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe barier mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 
odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. 
Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub 
zadaszeń. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa 
w trakcie składowania. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. 
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

– zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
– żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 
– wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
– koparek kołowych, 
– urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
– betoniarki przewoźnej, 
– wibratorów do betonu, 
– przewoźnego zbiornika na wodę, 
– ładowarki, itp. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne barier nie 

powinny wystawać poza gabaryt środka transportu.  
Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy załadunku i 

wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach 
zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Cement 
należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-
B-06251. 

Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w liczbie sztuk nie 
przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środku transportu 
powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– wytyczyć trasę bariery, 
– ustalić lokalizację słupków  
– określić wysokość prowadnicy bariery 
– określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
– ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

 Osadzenie słupków 

Bariera zostanie ponownie zamontowana wg dokumentacji projektowej 
Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych otworów w 

prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm. Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy 
prowadnica będzie zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do 

mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm. 

 Montaż bariery 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi ustalonymi przez 

producenta bariery. Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, 
powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery 
niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów 
bariery. Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją projektową i wytycznymi 
producenta barier: 

– odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka, z zastosowaniem łączników ukośnych w 
miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka 
w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, 

– odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za 
obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) wzmocnionego, 
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– dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp. 
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

– czerwone   - po prawej stronie jezdni, 
– białe         - po lewej stronie jezdni. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO. 
Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta barier. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 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.). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie wykonywania robót 

 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne itp.) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów 
i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.  

 Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
– zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad 

terenem), 
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta barier, 
– poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
– prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
– poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
– Kontrola montażu  

Należy przyjąć następujące dopuszczalne odchyłki montażu: 

– 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 chodnika - powinien być szczelny, a zaprawa niskoskurczowa tak 
uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje m.in.: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów, 
– osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie wzgl. 

wwibrowanie w grunt), 
– montaż bariery, lub barieroporęczy z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier 

osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, 
umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– uporządkowanie terenu. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów 

powietrznych w stwardniałym betonie  
PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu. Definicje i wymagania  
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu 
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-EN 197-1  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN EN 1317-1  Systemy ograniczające drogę -- Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 
PN EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę -- Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i 

metody badań barier ochronnych i balustrad 
PN EN 1317-3 Systemy ograniczające drogę -- Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i 

metody badań poduszek zderzeniowych 
PN EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności 

dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA, kwiecień 2010.D 
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21. D.07.07.01 OŚWIETLENIE  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania z przebudową 
sieci oświetleniowej. 

 Zakres opracowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy w celu wykonania oświetlania drogowego. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca do zamocowania 
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do zamocowania opraw 
oświetleniowych na wysokości równej lub większej niż 14 m. 
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup lub maszt oświetleniowy z oprawą. 
1.4.4. Oprawa i projektor oświetleniowy - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła zawierające wszystkie niezbędne detale i elementy do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną oraz zapłonu i sterowania. 
1.4.5. Kabel oświetleniowy- przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią.  
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych. 
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa i masztu oświetleniowego oraz złącza 
kablowego i szafy oświetleniowej w pozycji pracy. 
1.4.8. Szafa oświetleniowa, szafa sterująca i słupek kablowy - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające i 
zabezpieczające  instalacje oświetleniowe, przystosowana w zależności od potrzeb do zabudowy układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zużycia energii elektrycznej oraz urządzeń monitoringu i transmisji danych. 
1.4.9. Złącze kablowe - kablowe urządzenie  zasilające i rozdzielcze, przystosowane w zależności od potrzeb do zabudowy układu 
pomiarowo-rozliczeniowego zużycia energii elektrycznej oraz urządzeń monitoringu i transmisji danych. 
1.4.10. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich 
napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
1.4.11. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub 
wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch 
urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
1.4.12. Trasa kablowa - pas terenu w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
1.4.13. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana. 
1.4.14. Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 
1.4.15. Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 
łuku elektrycznego.  
1.4.16. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry. 
1.4.17. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej,  przecina 
lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.  
1.4.18. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub 
drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub 
osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie.  
1.4.19. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
1.4.20. Tabliczka bezpiecznikowa - tabliczka montowana we wnęce słupa lub masztu służąca do podłączenia i zabezpieczenia opraw 
oświetleniowych. 
1.4.21. Latarnia - urządzenie złożone z następujących elementów: słup, wysięgnik, oprawa oświetleniowa, przewody i tabliczka 
zaciskowo-bezpiecznikowa. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt l.5. 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inżyniera kontraktu. 
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Ponadto przy realizacji przebudowy istniejących kablowych doziemnych linii elektroenergetycznych należy uwzględnić 
wymagania określone w warunkach usunięcia kolizji  wydanych przez Gestora sieci oraz wymagania określone w Instrukcji Ruchu  i 
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania Gestora sieci 

Prace budowlane w zakresie doziemnych kablowych linii elektroenergetycznych, może wykonać wyłącznie  podmiot 
(wykonawca) posiadający odpowiednie kwalifikacje   i doświadczenie w tym zakresie, a jednocześnie w  dla robót związanych z 
usunięciem kolizji będzie akceptowalny  przez Gestora sieci. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 2. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji w tym Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją. Wykonawca powiadomi Inżyniera o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem 
ich dostawy. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie 
ustalonym przez Inżyniera. 

W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji 
Inżyniera materiał z innego źródła. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Należy stosować materiały posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 

− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 
opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 
 
- Wyroby budowlane stosowane w procesie budowlanym maja być zgodne z Ustawą  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U.  z 2014 r., poz. 883 ze zmianami) w przepisach Ustawy  z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.  z 
2016 r. poz. 290 ze  zmianami). Każdy wyrób budowlany musi spełniać następujące wymogi: 

• jest oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• oznakowany znakiem B, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności, deklarację właściwości użytkowych (deklaracja stałości 
właściwości technicznych i użytkowych) z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo wprowadzony do obrotu legalnie w innym 
państwie członkowskim UE, został  nieobjęty  zakresem przedmiotowych norm zharmonizowanych lub wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
albo 

•  posiada krajową ocenę techniczną lub europejską ocenę techniczną i na ich  podstawie producent wydał deklarację zgodności, 
deklarację właściwości użytkowych (deklaracja stałości właściwości technicznych i użytkowych). 

 Linie kablowe 

Kable używane do budowy oświetlenia drogowego tj.  zasilania szaf oświetleniowych oraz  do realizacji obwodów 
oświetleniowych muszą spełniać minimum wymagania określone  w PN-HD 603 S1:2006/A3:2009P. 

Należy stosować kable o żyłach miedzianych w izolacji z polietylenu usieciowionego. 
 Projektowany kabel - 0,4kV kablem YAKXS 4x35mm2  . 
 
Przewody kabelkowe 
Przewody do połączenia tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej w słupie lub maszcie oświetleniowym z drogową oprawą 

oświetleniową, muszą spełniać minimum wymagania określone w PN-HD 21.3 S3:2004 i PN-E-90054:1987 Należy stosować przewody 
o napięciu znamionowym 450/750V, wielo-żyłowe ( minimum 4 żyłowe dla opraw wykonanych w II klasie ochronności) z żyłami 
miedzianymi o przekroju żył minimum 2,5 mm2 i izolacji wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego lub z polwinitu. 

Do opraw doprowadzić przewód YKYżo 3x2,5 mm2 
Wszystkie w/w kable dla budowy linii nn muszą mieć izolację oznaczoną kolorami dla poszczególnych żył.  
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach przykrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi 

i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV). 
Wszystkie pozostałe zastosowane kable muszą być zgodne z rozwiązaniami zawartymi  w dokumentacji projektowej 

zatwierdzonej do realizacji przez Inżyniera kontraktu oraz dodatkowo uzgodnionej przez gestora sieci. 

 Rury ochronne 
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Przepusty kablowe należy wykonać z materiałów niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali), wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie 
wytrzymałe na działające na nie obciążenia transportowe. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą 
wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli.  

Stosuje się rury typu SRS  ø110, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Rury muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.  
Rury osłonowe przy prowadzeniu linii kablowych przez obiekt inżynierski muszą być trudnopalne i odporne na 

promieniowanie UV oraz być wyposażone w urządzenia tzw. kompensacyjne (niwelujące rozszerzanie i kurczenie się rur w zależności 
od temperatury otoczenia). 

 Słupy i maszty oświetleniowe 

Dla wykonania oświetlenia dróg należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze stanowiące wyrób budowlany 
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883) 

Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego (słupy i maszty) w dolnej części powinny posiadać wnękę tzw. przyłączeniową 
zamykaną drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. Wnęki powinny być przystosowane m.in. do 
zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek 
bezpiecznikowych np. topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do podłączenia minimum trzech żył 
kabla o przekroju  minimum 50 mm2 pod jeden zacisk lub izolacyjne złącze słupowe do podłączenia minimum czterech żył kabla o 
przekroju minimum 50 mm2 pod jeden zacisk.  

Dodatkowo w/w tabliczka musi umożliwiać wykonanie podłączenie oprawy oświetleniowej przewodem (jedna spójna 
wiązka) minimum czterożyłowym (dla opraw wykonanych w II klasie ochronności), o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2.   

W przypadku montażu elementów sterowania oświetleniem drogowym  w słupie lub maszcie oświetleniowym, powinny 
być one zamontowane w oddzielnej wnęce od wnęki przyłączeniowej latarni (konstrukcje wsporcze wyposażone w podwójne wnęki 
słupowe).  

Tym samym konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego (słupy i maszty) powyżej wnęki przyłączeniowej muszą zostać 
wyposażone w dodatkową wnękę słupową tzw. sterującą umożliwiającą ewentualny montaż urządzeń zapłonowych i sterujących 
opraw oświetleniowych. Jednocześnie wnęka ta musi być oddzielna od wnęki przyłączeniowej latarni oraz musi być zamykana 
drzwiczkami ze stopniami ochrony nie mniejszymi niż: IP 44 i IK 09. 

Przewiduje się zastosowanie słupów aluminiowych: 

− wysokości 6 m 
Grubość powłoki anodowej słupów oświetleniowych wysięgników  musi wynosić wynosi  nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo  

podstawę słupa wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa do wysokości minimum 0,35 m należy zabezpieczyć 
powłoką wykonaną z elastomeru poliuretanowego  o grubości minimum 0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę 
wykonaną farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi  anodowanego słupa. 

 Wysięgniki 

Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany 
odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną. Wysięgniki muszą 
być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do oświetlenia dróg oraz muszą spełniać wszelkie postanowienia 
obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na występującą w danym terenie strefę wiatrową. Ze względu 
na ochronę antykorozyjną muszą być zabezpieczone tak jak słupy, poprzez anodowanie.  

 Oprawy oświetleniowe 

Cały osprzęt oświetleniowy [źródło światła, oprawa oświetleniowa, urządzenie kontrolno-sterujące i  zasilające] musi 
spełniać wymogi między innymi Ustawy  z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831),  
Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego 
statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania 
takich lamp, oraz uchylające Dyrektywę nr 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Rozporządzenia Komisji (UE) nr oraz 
1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 209/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu 
do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami  elektroluminescencyjnymi i powiązanego 
wyposażenia oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 
z 2016 r.,  poz. 806) i posiadać ważną deklarację zgodności CE.  

Ponadto sprzęt oświetleniowy podlega przepisom Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności 
elektromagnetycznej (t. j. Dz. U.  z 2016 r., poz. 1258 ze zmianami) i musi spełniać postanowienia normy nr PN-EN 61000-3-2:2014-
10 w zakresie dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych harmonicznych. 

Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5°C i wilgotności względnej 
powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-EN ISO 4180:2010. 

 Dla opraw typu LED należy podać szczegółową procedurę wymiany pojedynczego modułu świetlnego LED. 
Zastosowano oprawy LED: 

− ISKRA LED 80W P 3500K 

Zastosowane oprawy muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowym gG 6A umieszczonymi w złączach słupowych IP54 do 4x35mm2, 3 kable, 1(2) 

gniazda bezpiecznikowe 
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 Złącza słupowe 

Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa słupa oświetleniowego musi mieć minimum następujące wyposażenie: 
1) zaciski umożliwiające podłączenie minimum trzech żył kabla o przekroju  minimum 50 mm2 pod jeden zacisk lub 

izolacyjne złącze słupowe do podłączenia minimum czterech żył kabla o przekroju minimum 50 mm2 pod jeden zacisk 2, 
2) zaciski dla przewodu umożliwiającego podłączenie oprawy oświetleniowej przewodem  (jedna spójna wiązka) minimum 

czterożyłowym (dla opraw wykonanych w II klasie ochronności), o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
3) zabezpieczenie oprawy tj. wyłączniki nadmiarowo prądowe lub podstawy bezpiecznikowe z bezpiecznikami, 
4) odpowiednią ilość wolnych zacisków (minimum 2) pozwalających na podłączenie w razie potrzeby osprzętu służącego 

do sterowania oświetleniem,  
Wkładki bezpiecznikowe topikowe montowane w szafie oświetleniowej oraz w tabliczkach bezpiecznikowych słupów, 

muszą spełniać wymagania określone w  PN-EN 60269-1:2010/A2:2015-02 PN-HD 60269-2:2014-06 PN-HD 60269-3:2010/A1:2013-
10. 

 Uziomy 

Należy zastosować uziomy pogrążane tzn. głębinowe (prętowe) lub otokowe (taśmowe) oraz otokowo-głębinowe 
(taśmowo-prętowe). Połączenia taśmy i pręta należy wykonać jako spawane, a miejsce połączenia (spaw) należy zabezpieczyć 
antykorozyjnie poprzez pokrycie warstwą (powłoką) cynku o grubości minimum 80 mikronów,  a następnie nałożyć termokurczliwa 
opaskę z tworzywa sztucznego odpornego na działanie agresywne gruntu.  

Wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać wartości wskazanej w dokumentacji projektowej.  
Do wykonywania uziomów taśmowych należy stosować bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4mm wg. PN-H -92325:1976 

(norma wycofana ale nie zastąpiona nową).  
Wartość rezystancji uziemienia nie może przekraczać wartości wskazanej w dokumentacji projektowej. 
Rezystancja uziemienia słupów  nie może przekraczać 10 Ω. 

 Folia 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego 
PCW o grubości minimum 0,5 mm i szerokości takiej,  aby przykrywała ułożone kable i wystawała min. 5 cm poza skrajne kable, lecz 
nie mniejsza niż 30 cm (ułożoną 25 cm nad kablem), gatunku 1 i  odpowiadającą wymaganiom BN-68/6353-03.  

Dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. 

 Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242:2004+A1:2010  oraz wymaganiom 
norm BN-87/6774-04. 

 Ustoje i fundamenty 

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych muszą spełniać minimum wymagania określone w PN-80/B-03322, która 
została zastąpiona normą PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05. Ponadto muszą być zabezpieczone przed działaniem agresywnych 
gruntów i wód  minimum zgodnie z  PN-E-05100-1:1998, PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05 oraz  zgodnie ze standardami 
obowiązującymi  gestorów sieci. 

 Odbiór materiałów na budowie 

Materiały na budowę należy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru 
technicznego, itp. Materiały muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w punkcie 2.1. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem poddać 

je badaniom określonym przez Inżyniera Kontraktu. Materiały nie spełniające wymagań nie będą użyte. 
Każdy materiał dostarczony na plac budowy może zostać poddany właściwym badaniom i próbą na polecenie i w zakresie 

określonym przez Inżyniera kontraktu.  

 Składowanie materiałów na budowie 

Materiały takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, źródła światła, oprawy oświetleniowe, szafy oświetleniowe, itp. 
mogą być składowane na budowie i przechowywane  jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych  do  tego celu, to jest zamkniętych 
i suchych. 

Rury na  przepusty  kablowe, wysięgniki oraz słupy oświetleniowe mogą  być składowane na placu budowy w miejscach nie 
narażonych na działanie  korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przekładek z drewna. Rury na 
przepusty kablowe wykonane z tworzyw sztucznych nieodpornych na działanie promieni UV, należy przechowywać  w miejscach 
przykrytych dachem zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV). 

Kable muszą być składowane na bębnach. Bębny z kablami, należy przechowywać w miejscach przykrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (UV). 

Piasek składować w pryzmach na placu budowy. 
Miejsca i sposób  składowania materiałów podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z 
następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót takiego jak: 

− żurawia samochodowego, 

− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 

− zespołu prądotwórczego przenośnego, 

− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 

− koparko-spycharki, 

− wibromłotu elektrycznego lub spalinowego, 

− samochodu samowyładowczego, 

− innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przygotuje wykaz niezbędnego sprzętu koniecznego do wykonania robót, który przed przystąpieniem do 

realizacji robót przedstawi Inżynierowi kontraktu w celu jego weryfikacji i akceptacji. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu musi gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej i wskazaniach Inżyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym kontraktem.  
Wykaz zostanie sporządzony przez Wykonawcę robót i zostanie przedstawiony Inżynierowi kontraktu w celu jego 

weryfikacji i akceptacji. 
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i utratą lub pogorszeniem 

właściwości, układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.  
Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki (między innymi uzgodnione z Gestorem sieci okresy wyłączenia napięcia), w jakich będą wykonywane roboty związane z 
budową i przebudową linii kablowych .  

Roboty związane z usunięciem kolizji i budową nowych linii muszą być wykonywane zgodnie z: 
- normą PN-E-05100-1:1998 lub  PN-EN 504323-1:2007 dla linii napowietrznych z przewodami gołymi w zależności od 

potrzeb wynikających ze stanu istniejącego ; 
- normą N-SEP-E-003 i/lub  PN-EN 504323-1:2007 dla linii napowietrznych z przewodami izolowanymi (kablowych); 
- normą N-SEP-E-004:2014 dla doziemnych linii kablowych (nowo budowanych oraz przebudowywanych w ramach 

usunięcia kolizji) 
 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492 ze zmianami),  
zaleceniami katalogów typizacyjnych, a także zgodnie ze standardami obowiązującymi u Gestora Sieci i Zamawiającego. Przy 
wykonywaniu prac należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

Montaż słupów, fundamentów, szaf oświetleniowych, opraw oświetleniowych, itp. musi być zgodny z instrukcją Wytwórcy 
i zaakceptowany przez Inżyniera kontraktu. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oświetlenia 
drogowego oraz do sprawdzenia zgodności z mapą do celów projektowych i uzgodnieniem ZUD, a przede wszystkim z załącznikami 
graficznymi do decyzji ZRID. 

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejących sieci w innym miejscu 
niż wskazano na mapie, należy postępować zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Projektu technologicznego przewiertu/przecisku. Projekt podlega akceptacji 
przez Inżyniera. 

Wykonawca  po wykonaniu  robót opracuje powykonawczą inwentaryzację geodezyjną i przedstawi mapę z geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. 

 Trasowanie 
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Podstawę do wytyczenia w terenie usytuowania projektowanych urządzeń stanowi dokumentacja projektowa, w której 
wskazano punkty charakterystyczne posadowienia, załamań, włączeń, itp. Wytyczenia muszą zostać wykonane przez uprawnione 
służby geodezyjne. Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli terenu i 
użytkowników uzbrojenia. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli terenu i 
użytkowników uzbrojenia.  

W miejscach włączenia i kolizji z innym uzbrojeniem, należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne. 

 Wykopy pod fundamenty, słupy  i kable 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, słupy i linie kablowe należy geodezyjnie wytyczyć 
miejsca ich posadowienia. 

Wykopy  mogą być realizowane metodą tradycyjną tzn. wykonywane za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie oraz 
jako wiercone. Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić kanalizacji, drenaży lub materacy użytych do wzmocnienia podłoża lub 
konstrukcji nawierzchni.  

Prace ziemne, w tym ewentualna obudowa i zabezpieczenie wykopów przed obsypywaniem gruntu muszą odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02.  

Prowadzenie prac i odbiory zgodnie z PN-B-06050:1999. 
Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych 

i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. 

 Montaż fundamentów 

Montaż fundamentów prefabrykowanych należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu Producenta. Fundament 
powinien być ustawiony przy pomocy dźwigu na 10 cm warstwie betonu klasy C8/10, spełniającego wymagania PN-EN 206-1:2003 
lub zagęszczonego żwiru grubości 10 cm spełniającego wymagania PN-EN 13242+A1:2010. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500 z dopuszczalną 
tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm.  

Fundamenty i ustoje należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo i antykorozyjnie. 
Fundamenty zagłębiać w gruncie na taką głębokość, by górna płaszczyzna fundamentu (płaszczyzna mocowania słupa lub 

masztu) wystawała o około 2cm ponad poziom docelowej rzędnej terenu (płaszczyzny chodnika, pobocza, trawnika itp.) przy danym 
słupie, maszcie. 

Przed przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego i przeciwwilgociowego ścianek fundamentów i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest stopa 
słupa. 

Wykopy należy zasypywać materiałem sortowanym. Zasypkę należy formować i zagęszczać w warstwach o grubości do 
25cm. W czasie zasypywania przesłaniać otwory do wprowadzenia kabli, zapobiegając wnikaniu materiału do wnętrza fundamentu. 
Po zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co 
najmniej 0,85 wg. PN-S-02205:1998. W obrębie jezdni, poboczy, nasypów i chodników (w obrębie których słupy są lokowane) należy 
stosować  zagęszczenie gruntu dostosowując je do stopnia odpowiadającego dla prac drogowych.  

Posadowienie słupów w pobliżu opadającej skarpy lub drenażu należy wzmocnić zasypką piaskowo-cementową. 

 Montaż słupów  

Słupy i maszty  należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed przystąpieniem do 
montażu słupów należy sprawdzić stan powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając je z brudu, lodu itp. oraz stan 
powłoki antykorozyjnej, którą w przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić.  

Słup ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować 
odkształcenia elementów lub ich zniszczenia. Przed zdjęciem z haka, ustawiany słup powinien być zabezpieczony przed upadkiem. 
Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pełzanie i 
umożliwiającego smarowanie na zimno lub gorąco. Smar musi zapewnić ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy. 

Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem muszą być dokręcane dwustadiowo oraz zabezpieczone przed 
odkręcaniem. Muszą być również zabezpieczone przed korozją kapturkami nakładanymi na nakrętki. 

W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie różnych metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem 
korozji galwanicznej. 

Spód płyty kołnierzowej należy przed montażem pokryć powłoką bitumiczną wg PN-EN ISO 2808: 2008. 
Powłokę bitumiczną można nakładać na powierzchnię po uzyskaniu odpowiedniej przyczepności określonej w PN-EN ISO 

2409: 2013. 
Słupy i maszty  należy tak ustawiać, aby wnęka (wnęki) znajdowała się od strony pobocza lub chodnika, a przy ich braku, od 

strony przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy. Ponadto, wnęka musi być położona tak, aby: dolna krawędź otworu znajdowała się na 
wysokości  od min 0,40m do 0,60m, natomiast górna krawędź otworu na wysokości maksymalnie  1,00m mierzona od górnej 
powierzchni fundamentu do której montowana jest stopa słupa lub  masztu oświetleniowego. 

Odchyłka osi słupa od pionu nie może być większa od 0.001 wysokości słupa. 
Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytków, 

uzupełnić powłokę malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. 
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Na obiektach mostowych należy zaprojektować podstawy do  zamontowania słupów i osadzić w nich kotwy stalowe, a 
szczegółowe rozwiązania zawarte zostaną w dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, która podlega uzgodnieniu 
przez Inżyniera kontraktu. 

 Wysięgniki 

Wysięgniki należy montować na słupach i masztach zgodnie z instrukcjami producenta. Wysięgniki należy montować na 
słupach  i masztach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z balkonem. 

Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa oświetleniowego lub masztu 
oświetleniowego. Po ustawieniu, należy unieruchomić go śrubami znajdującymi się w nagwintowanych otworach. 

Pion wysięgnika należy ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem równym jej ciężarowi. 

 Montaż opraw oświetleniowych 

Oprawy oświetleniowe  należy mocować na wysięgnikach słupów i masztów oświetleniowych w sposób wskazany przez 
producenta opraw,  po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy, a zarazem w sposób 
trwały, aby  nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Do przyłączenia opraw 
oświetleniowych  do instalacji oświetleniowej należy  stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Montaż opraw oświetleniowych na 
wysięgnikach (w tym  koronach mobilnych) należy wykonywać po ustawieniu i wypionowaniu słupów i masztów, przy pomocy 
samochodu specjalnego z platformą i z balkonem lub podnośnika koszowego. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć 
do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy).  

Ponadto przed montażem należy sprawdzić zgodność ustawienia pozycji źródła światła oraz odbłyśnika z przyjętymi 
ustawieniami określonymi w dokumentacji projektowej –  obliczeniach  oświetleniowych (fotometrycznych). 

 Montaż przewodów w słupach i masztach oświetleniowych 

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów, masztów  i wysięgników przed zamontowaniem 
opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić odrębny przewód, podłączony do tabliczki w słupie. Do połączenia tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowej w słupie lub maszcie oświetleniowym z drogową oprawą oświetleniową, należ stosować przewody o napięciu 
znamionowym 450/750V, wielożyłowe jako jedna spójna wiązka (minimum 4 żyłowe dla opraw wykonanych w II klasie ochronności), 
z żyłami miedzianymi o przekroju żył minimum 2,5 mm2 i izolacji wzmocnionej wykonanej z polietylenu usieciowionego lub z 
polwinitu. 

Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na całej długości odcinka 
luźnego. Przewody prowadzić wewnątrz słupów i masztów. 

Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji po wykonaniu instalacji. 

 Układanie kabli 

Układanie kabli należy przeprowadzać zgodnie z normą  N SEP-E-004:2014 oraz  PN-76/E-05125. 
Układanie kabli musi być wykonywane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. 

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Dopuszcza się mechaniczne układania kabli 
przy użyciu ciągarek lub rolek napędzanych pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w p. 2.5.1-a i b normy PN-76/E-05125 
i N SEP-E-004:2014. 

W sytuacji przejścia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna głębokość 
ich posadowienia, aby górna powierzchnia rury ochronnej znajdowała się minimum 0,5m pod warstwą konstrukcyjną drogi 
określonej klasy, lecz nie mniej niż 1,2m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej niwelety jezdni dróg ekspresowych i nie mniej 
niż 1,0m poniżej projektowanej docelowej/istniejącej  niwelety jezdni innych dróg niższych klas. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż  0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z 
tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. 

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez 
sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie może  przekraczać 5oC. 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia musi  być możliwie duży, 
nie mniejszy niż: 

20-krotna średnica zewnętrzna kabla – dla kabli 1-żyłowych, 
15-krotna średnica zewnętrzna kabla – dla kabli wielożyłowych. 
Przy układaniu kabli w pobliżu innych kabli lub przewodów kable układać w takich odległościach, aby w normalnych 

warunkach pracy i przy zakłóceniach nie wywoływały w sąsiednich liniach elektroenergetycznych niepożądanych zjawisk np. 
indukowania prądów. 

Kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 

Trasa kablowych linii oświetleniowych ułożonych w ziemi musi być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa 
sztucznego. 

Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią kalandrowaną z uplastycznionego 
PCW o grubości  minimum 0,5 mm i szerokości takiej,  aby przykrywała ułożone kable i wystawała min. 5 cm poza  krawędzie skrajnych 
kabli równomiernie po obu stronach, lecz nie mniejsza niż 30 cm (ułożoną 25 cm nad kablem), gatunku 1 i  odpowiadającą 
wymaganiom BN-68/6353-03.  

Dla kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego, a przy napięciach od 1 do 30 kV, 
koloru czerwonego. 



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

163 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach kabli ułożonych bezpośrednio w ziemi oraz 
najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od innych 
urządzeń podziemnych określa norma N SEP-E-004:2014 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w 
ziemi podano w tablicy 1 w  normie  N-SEP-E-004:2014 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym 
miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w 
gruncie musi być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.  

Układanie kabli wykonać zgodnie z wymogami Inwestora  w zakresie głębokości posadowienia kabli i odległości między 
kablami ułożonymi w ziemi oraz odległości  między kablami ułożonymi w ziemi od innych urządzeń i w przypadkach nie określonych 
w dokumentacji projektowej należy stosować normę  N SEP-E-004:2014. 

 Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, kabel należy 
zabezpieczyć rurami ochronnymi o długości minimum 2,0 m,  i średnicy wewnętrznej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Należy 
stosować rury podane w pkt. 2 niniejszej STWiORB.  

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyżowaniu z w/w uzbrojeniem podziemnym terenu należy zwrócić uwagę, aby rura 
ochronna założona na kablu wystawała minimum 0.50m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

W jednej rurze należy ułożyć tylko jeden kabel lub jedną trójfazową wiązkę kabli jednożyłowych. 
Przy wciąganiu kabla do rur ochronnych należy zwrócić uwagę, aby średnica wewnętrzna rury ochronnej nie była mniejsza 

niż 3.5 krotna zewnętrzna średnica kabla. 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie mogą opierać się o krawędzie otworów. 
Końce przepustów – rur ochronnych po wprowadzeniu linii kablowych, należy każdorazowo obustronnie dokładnie 

uszczelnić w celu uniemożliwienia ich zalania oraz przedostania się nieczystości i gryzoni w formie termokurczliwych kapturków, 
natomiast nie należy stosować pianek poliuretanowych oraz różnego rodzaju żeli i żywic. 

Nie dopuszcza się, aby elektryczne połączenia kabli (mufy kablowe), znajdowały się we wnętrzu rur ochronnych. 

 Zapas kabla 

Kable w rowie należy ułożyć w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości rowu, wystarczającym do 
skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 
duży, nie mniejszy od podanego przez producenta.  

Należy stosować zapas kabla w następujących miejscach: 
-  po obu stronach przepustów pod ulicami - łącznie nie mniejszy niż 2,50 m, 
-   przy wprowadzeniu kabli do szaf  oświetleniowych i złączy zalicznikowych,  tuneli i budynków - nie mniejszy niż 1,25m, 
- przy wprowadzeniu kabli do słupów oświetleniowych - nie mniejszy niż 0,50 m 

 Wyprowadzenie kabla na słup 

Podnoszenie kabli na słupy do wysokości 2.5 m może odbywać się ręcznie bez zastosowania dodatkowych urządzeń.  
Podnoszenie kabli na wysokość powyżej 2.5 m musi  być dokonywane za pomocą linii i bloków. 
Kable należy mocować do słupów za pomocą odpowiednich uchwytów. Uchwyty muszą  mieć szerokość równą co najmniej 

zewnętrznej średnicy kabla i być wyposażone (w przypadku kabli bez opancerzenia) w elastyczne wkładki zabezpieczające powłokę 
kabla przed uszkodzeniem. Odległości pomiędzy uchwytami muszą  być tak dobrane, aby kabel nie uległ uszkodzeniu oraz nie był 
nadmiernie naciągany. 

Kable wyprowadzone na słupy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi na wysokość 2.5 m od podłoża i 
0,5 m poniżej gruntu. Średnica wewnętrzna rury nie może być mniejsza niż 50 mm i jednocześnie nie mniejsza niż: 1.5 - krotna 
zewnętrzna średnica kabla (w przypadku układania pojedynczego kabla) oraz 3.5 - krotna zewnętrzna średnica kabla jednożyłowego 
(w przypadku ułożenia trójfazowej wiązki czterech kabli jednożyłowych). Dla zabezpieczenia kabla należy zgodnie z dokumentacją 
projektową zastosować rury typu RHDPEuv.  

 Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie muszą być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe np. typu OK.) 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach czy 
podejściach do rozdzielnic i przepustów. 

Kable ułożone w powietrzu muszą być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zgodnie z projektem zawierające: 
- symbol i numer ewidencyjny linii, 
- oznaczenie kabla, 
- znak użytkownika kabla, 
- kierunek zasilania, 
- znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 
- rok ułożenia kabla. 
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Oznaczniki trasy kabli ( np. słupki betonowe) układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie 
utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla. Na prostej 
trasie kabla oznaczniki trasy kabla powinny być umieszczone w odstępach ok. 100m. Oznaczniki trasy kabla powinny być umieszczone 
w miejscach charakterystycznych np.:  zmiany kierunku kabla, przy mufach kablowych i w miejscach skrzyżowań i zbliżeń. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych ostateczną treść opasek kablowych należy ustalić odpowiednio z Inwestorem lub  
z właściwym gestorem kabla. 

 Wykonanie zasypki 

Kable należy układać na warstwie piasku 10 cm, zasypać kolejną warstwą piasku grubości 10 cm, następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 

Pozostałą zasypkę należy wykonać z piasku (w pasie jezdni) lub gruntem rodzimym (poza jezdnią). Grunt rodzimy nie może 
zawierać więcej niż 2% części organicznych oraz gruzu i kamieni. 

Zasypkę należy zagęszczać warstwami, co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia powinien osiągnąć, co najmniej 0,97 
(poza jezdnią). 

Pod jezdnią zasypka do głębokości 120 cm powinna być zagęszczona do IS=1,00, natomiast w górnej warstwie do 20 cm od 
niwelety robót ziemnych IS≥1,00. 

 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej 

Metalowe głowice kabli muszą być połączone z uziemieniami w sposób widoczny.  
Powłoki aluminiowe kabli mogą być połączone bezpośrednio w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą w rozdzielni.  
Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf muszą stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący linii 

kablowej. 
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową należy stosować samoczynne szybkie wyłączenie zasilania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym miedzy innymi  z postanowieniami normy PN-HD 60364-4-41: 2009, PN-HD 60364-5-54:2011i N 
SEP-E 001:2013 

 Opisy i znaki ostrzegawcze 

Na wszystkich słupach i masztach oświetleniowych  od strony wnęki (wnęk) słupowej należy umieścić tabliczkę lub naklejkę 
ze znakiem ostrzegającym oraz napisem  „Uwaga urządzenie elektryczne”, zgodnie z regulacjami europejskimi i krajowymi w tym 
zakresie:   

− Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków 
bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust.1 
dyrektywy 89/391/EWG).  

− Dyrektywa Parlanmentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 
92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin.,  

− oraz normy krajowe 

− PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

− PN-92/N-01252 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

− PN-E-08051:1998  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
Tabliczki lub naklejki ostrzegawcze należy trwale zamocować na wszystkich słupach i masztach oświetleniowych  od strony 

wnęki (wnęk) słupowej na wysokości określonej przez w/w przepisy, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie konstrukcji wsporczych 
oświetlenia drogowego, a w dalszej konsekwencji powodujący utratę gwarancji lub rękojmi dla tych elementów.  

Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń wykonawca ustali z Zamawiającym przy udziale Inżyniera szczegóły w 
zakresie wyboru zasady oznaczeniowej. 

 Oznaczenia 

Wszystkie słupy i maszty oświetleniowe muszą mieć trwałe oznaczenie, zgodne z dokumentacją projektową.  
Numery oznaczeniowe słupów i masztów muszą zawierać podstawowe dane takie jak: numer szafy, numer obwodu i numer 

kolejny słupa lub masztu, zatem „latarnie” należy numerować wg zasady wraz z ukośnikami: 
(cyfra rzymska poprzedzona symbolem SO)/nr szafki oświetleniowej/(cyfra arabska)/nr obwodu/(cyfry arabskie)/nr latarni   
Przykład: SO I/2/10, co oznacza szafę nr I/obwód nr 2/słup lub maszt oświetleniowy nr 10,  
lub 
(cyfra rzymska)/nr szafki oświetleniowej/(cyfra arabska)nr obwodu/(cyfry arabskie)/nr latarni  Przykład: I/2/10, co oznacza 

szafę nr I/obwód nr 2/ słup lub maszt oświetleniowy nr 10.Numery oznaczeniowe należy wykonać w postaci dobrze widocznych: 
tabliczek z tworzywa sztucznego lub napisów wykonanych bezpośrednio na słupach, jak wskazano poniżej. 

Numer należy nanieść na uprzednio przygotowane pole tła kontrastowego w celu zapewnienia dobrej czytelności dla służb 
eksploatacyjnych. Numery słupów nanosi się farbą w kolorze czarnym zapewniającą wysoką  trwałość i odporność na działanie 
czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, środków chemicznych stosowanych przy utrzymaniu dróg oraz właściwą do 
stosowania na farbę z której wykonane jest pole tła kontrastowego. Cyfry  rzymskie  i arabskie, litery oraz znaki interpunkcyjne 
tworzące numer   należy wykonać powyżej opisaną farbą o wysokości min. 50 mm, i szerokości min. 35-40 mm. Natomiast linie 
tworzące wszystkie w/w elementy numeru muszą mieć szerokość 8-10 mm.  
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Pole tła  nanosi się  na powierzchnię słupa farbą w kolorze białym lub żółtym zapewniającą wysoką  trwałość i odporność 
na działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV, środków chemicznych stosowanych przy utrzymaniu dróg w kolorze 
oraz  właściwą do stosowania na materiale z którego wykonany słup lub maszt oświetleniowy np. blacha stalowa ocynkowana. 
Wymiary pola tła zależne są od ilości znaków i symboli użytych do oznaczenia konkretnego słupa/masztu, zatem musi ono umożliwiać 
naniesienie oznaczenia danego słupa/masztu oświetleniowego w wymaganej przez Zamawiającego formie.  

Numery słupów oświetleniowych naniesione na uprzednio przygotowane pola tła kontrastowego oraz w formie tabliczek 
oznaczeniowych, należy umieszczać na powierzchni słupów od strony jezdni. Zatem w celu zapewnienia dobrej czytelności dla służb 
eksploatacyjnych przedmiotowe numery w w/w formie, należy umieszczać na słupie/maszcie oświetleniowym od strony jezdni lub 
chodnika, zachowując odpowiednią wysokości tak, aby dolna krawędź pola tła znajdowała się na wysokości  od  minimum 1,20m 
do1,50m, natomiast górna krawędź pola na wysokości maksymalnie 2,00m mierzona od górnej powierzchni fundamentu do której 
montowana jest stopa słupa lub masztu oświetleniowego. Nad oznacznikiem należy umieścić logo GDDKiA w formie jak dla 
oznaczników. 

Tabliczki oznaczeniowe konstrukcji wsporczych oświetlenia drogowego, należy trwale zamocować  na słupie, w sposób 
uniemożliwiający uszkodzenie słupa lub masztu powodujące w dalszej konsekwencji utratę gwarancji lub rękojmi dla tych elementów 
oświetlenia drogowego.  

Przed przystąpieniem do wykonywania oznaczeń wykonawca ustali z Zamawiającym przy udziale Inżyniera szczegóły w 
zakresie wyboru zasady oznaczeniowej. 

Należy stosować oznaczenia Gestora Sieci. 

 Demontaż 

 Wymagania ogólne 

Należy dokonać demontażu istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia zgodnie z technicznymi 
warunkami usunięcia kolizji  oraz opracowanej na ich podstawie dokumentacji projektowej. 

Materiały pochodzące z demontażu istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia terenu. 
 
Wszystkie materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 

r. poz. 21 ze zmianami). Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi przez Podmioty 
posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w  przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, których 
kopie należy przekazać do Zamawiającego 

Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Zamawiającego przed rozpoczęciem odbioru technicznego 
przebudowywanego/ych* odcinka/ów*  (nowo wybudowanego/ych* elementu/ów*) istniejącej infrastruktury technicznej sieci 
uzbrojenia terenu. 

         (*) - wybrać właściwe 
Powyżej wskazane zapisy należy odzwierciedlić w opracowywanej dokumentacji projektowej, a  także do odpowiedniej 

branżowej STWiORB. 
 
Odpowiednio natomiast w przypadku gdy część materiałów z demontażu ma zostać ponownie wykorzystana, lecz wyłącznie 

w ramach usunięcia tej samej kolizji (np. transformator,  odcinek kabla) danego Gestora sieci, a pozostałe materiały mają zostać 
poddane utylizacji należy zastosować poniżej wskazane zapisy: 

 
Materiały z demontażu (wskazać które lub gdzie zostały wymienione)  podlegają ponownemu montażowi  w ramach 

projektowanej przebudowy istniejącej  infrastruktury technicznej (wskazać jakiej np. sieci elektroenergetycznej) w ramach usunięcia 
kolizji nr………..(podać symbol np. SN-1). 

oraz 
 
Wszystkie pozostałe materiały z demontażu należy zutylizować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).  Przeprowadzoną utylizację należy potwierdzić kartami przekazania odpadów wydanymi przez 
Podmioty posiadające stosowne zezwolenie wydane na podstawie w/w  przepisów Ustawy o odpadach wraz z aktami wykonawczymi, 
których kopie należy przekazać do Inwestora. 

 
Kopie kart przekazania odpadów należy dostarczyć do Inwestora przed rozpoczęciem odbioru technicznego 

przebudowywanego/ych* odcinka/ów*  (nowo wybudowanego/ych* elementu/ów*) istniejącej infrastruktury technicznej sieci 
uzbrojenia terenu. 

         (*) - wybrać właściwe 
Powyżej wskazane zapisy należy odzwierciedlić w opracowywanej dokumentacji projektowej, a także w odpowiedniej 

branżowej STWiORB. 
 
Wszelkie wykopy związane z demontażem należy zasypać gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do 

poziomu istniejącego terenu. 

 Demontaż linii napowietrznej 

Prace związane z przebudową lub demontażem linii napowietrznych wymagają wyłączenia jej spod napięcia. 
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Wykonawca przebudowy linii powinien zgłosić do Gestora Sieci jeśli nie załatwiono tego inaczej w protokole przekazania) 
wniosek z wyprzedzeniem co najmniej 15 dniowym wyłączenia energii elektrycznej, w celu umożliwienia uzgodnienia z odbiorcami 
przerw w dostarczaniu energii elektrycznej. 

Wyłączenie linii może być: 
- jednokrotne - na cały okres wykonywania robót zasadniczych, 
- wielokrotne - z okresowym wyłączaniem i załączaniem. 
Odcinki załączane okresowo muszą być sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania linii do przebudowy. 
Każdorazowe załączenie linii może nastąpić na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upoważnione osoby Użytkownika 

i Wykonawcy, braku usterek i prawidłowego kierunku wirowania silników. Wielokrotne załączanie napięcia nie zwalnia z dokonania 
formalnego odbioru po zakończeniu całości robót. 

W czasie demontażu poszczególnych elementów istniejących linii napowietrznych  należy zwracać szczególną uwagę na 
bezpieczeństwo pracy prowadzonej na wysokości, na przykład przy demontażu kabli ze słupów z uwagi na ewentualny zły stan słupów 
lub przypadkową obecność napięcia. 

 
Po zakończeniu prac należy usunąć z ziemi wszystkie zbędne elementy. Wszelkie wykopy związane z demontażem należy 

zasypać gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 
 

 Wykonanie pomiarów 

 Wymagania dotyczące pomiarów odbiorczych oświetlenia  

Dostarczyć wyniki badań  oprawy z rodziny opraw danego producenta, dla których: 

− przeprowadzono  badania fotometryczne, kolorymetryczne i elektryczne, 

− wszystkie dane fotometryczne oprawy muszą być umieszczone w ogólnodostępnej elektronicznej bazie danych 
fotometrycznych (pliki typu LDT, ILS i  ULD), 

− oprawy posiadają oznaczenia umożliwiające jednoznaczne potwierdzenie, że oprawy z partii materiału 
dostarczonego na plac budowy są tożsame  z oprawami dla których zostały przeprowadzone w/w badania.  

 Wykonanie pomiarów 

Należy wykonać wszystkie wymagane przez regulacje branżowe w tym postanowienia normy N SEP-E-004: 2014 badania, 
pomiary i przedstawić ich wyniki, minimum w zakresie: 

- badanie linii kablowych – pomiary rezystancji izolacji żył kabli i ciągłości żył kabli (z podziałem na odcinki), 
- próba napięciowa izolacji żył kabli, 
- próba odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabla na działanie napięcia (próba szczelności), 
- pomiary rezystancji żył roboczych i powrotnych, 
- pomiar pojemności kabla, 
 
Wartości zmierzonych rezystancji muszą być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji 

projektowej oraz określonych w kartach katalogowych i instrukcjach producenta. 
 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym/protokołach pomiarowych. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 6. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz obowiązujących przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powiadomi Inżyniera kontraktu o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 

badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera kontraktu o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować 

dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera kontraktu oraz odpowiednio Gestora sieci lub Zamawiającego.  Materiały nie 
spełniające wymagań nie będą użyte . 

Każdy materiał dostarczony na plac budowy może zostać poddany właściwym badaniom i próbą na polecenie i w zakresie 
określonym przez Inżyniera kontraktu.  

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera 
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca musi uzyskać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne 
lub posiada krajową ocenę techniczną lub europejską ocenę techniczną i na ich  podstawie producent wydał deklarację zgodności, 
deklarację właściwości użytkowych (deklaracja stałości właściwości technicznych i użytkowych), itp., dopuszczające wyroby do 
stosowania w budownictwie zgodnie z  zapisami w pkt. 2.1. 
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Należy sprawdzić czy dostarczone na teren budowy materiały nie posiadają widocznych uszkodzeń powstałych podczas 
transportu lub nieprawidłowego składowania oraz czy są sprawne pod względem technicznym. Materiały nie spełniające wymagań 
nie będą użyte . 

 Badania w czasie wykonywania robót 

 Rowy pod kable  

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają: zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną, wymiary 

poprzeczne i głębokość rowów, podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopów pod fundamenty i ustoje. 
Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,10 m. Sprawdzeniu podlega lokalizacja, 

wymiary i zabezpieczenie ścian wykopów.  
Po zasypaniu fundamentów lub słupów, należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, którego wartość minimalna musi 

wynosić 0,85 zgodnie z PN-S-02205:1998.  
Po zasypaniu rowów kablowych , należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu, którego wartość minimalna musi wynosić 

0,85 zgodnie z PN-S-02205:1998P.  
W obrębie jezdni, nasypów i chodników stosować zagęszczenie gruntu  odpowiadające specyfikacji dla prac drogowych.  
Nadmiar gruntu należy usunąć przez rozplanowanie lub wywiezienie 

 Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których 
zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

 Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące sprawdzenia i pomiary: 
- głębokości zakopania kabla, 
- długości kabla, w tym długości pozostawionych zapasów, 
- promienie łuków kabla na załamaniach trasy, 
- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
- odległości folii ochronnej od kabla, 
- odległość kabli od istniejących urządzeń podziemnych, 
- oznaczniki na kablach (treść opisów i rozmieszczenie), 
- zgodność faz na obu końcach linii, 
- zabezpieczenie kabla rurami osłonowymi, 
- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowania nadmiaru gruntu. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli 

odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10 ‰. 
Z dokonanych pomiarów i sprawdzeń należy sporządzić protokoły i przekazać Inżynierowi. 

 Fundamenty i ustoje 

Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. 
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05. 
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia. Ustawienie fundamentu w planie nie 

może różnić się więcej niż ±2cm od wymiarów podanych w projekcie. 
Należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia fundamentów. Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 
• Wymiary gabarytowe fundamentu nie mogą różnić się więcej niż ±20mm od  wymiarów projektowych. 
• Ustawienie fundamentu w planie nie może różnić się więcej niż ±20mm od   współrzędnych podanych w projekcie. 
• Należy sprawdzić stan powłok przeciwwilgociowych fundamentów przed ich zasypaniem. 

 Słupy 

Słupy oświetleniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i przytoczonymi normami. 
Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod kątem: dokładności ustawienia pionowego słupów, masztów 

i wysięgników  zgodnie z pkt 5.5 i 5.6, prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni (prowadzenie 
wzrokowe), jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jakości połączeń 
śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw, stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 

• Słupy i maszty  oświetleniowe 
 

Jakość użytych materiałów do wykonania słupów, należy sprawdzać na zgodność z wymaganiami określonymi w pkt. 2 
Pomiar długości słupa  i masztu oświetleniowego należy wykonać taśmą stalową z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki 

słupa są następujące: 

− długość trzonu słupa ± 20 mm, 

− odchyłka prostoliniowości nie większa niż 1/1000 jego długości, 

− odchyłka skręcenia przekroju poprzecznego nie większa niż 1/1000 jego długości lecz nie    

− większa niż 10 mm, 
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− zewnętrzna średnica koła opisującego przekrój poprzeczny słupa ±1 mm, 

− długość i szerokość podstawy ±1 mm. 
Odchyłka od pionu zmontowanego słupa lub masztu nie może przekroczyć wartości obliczonej ze wzoru: 

r=h/300 
gdzie: 
 
r – odchyłka szczytu słupa lub masztu od osi pionowej (pionu) w dowolnym kierunku, w metrach, 
 
h – wysokość słupa lub masztu powyżej powierzchni terenu, w metrach. 

 

• Wysięgniki 
Ustawienia wysięgników względem oświetlanej jezdni lub stycznej do jej łuku, musi być wykonane z tolerancją ±0,5°. 
 
Słupy, maszty i wysięgniki wykonane z aluminium należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez anodowanie. Grubość 

powłoki anodowej słupów oświetleniowych wysięgników musi wynosić wynosi  nie mniej niż 20 μm. Dodatkowo  podstawę słupa 
wraz z otworami na śruby mocujące oraz części walcowanej słupa do wysokości minimum 0,35 m należy zabezpieczyć powłoką 
wykonaną z elastomeru poliuretanowego  o grubości minimum 0,7 mm. Na powłokę elastomeru należy nanieść powłokę wykonaną 
farbą odporną na działanie promieni UV w kolorze odpowiadającym kolorowi  anodowanego słupa. 

 Linia kablowa i uziomy.  

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić badania i pomiary zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w tym między innymi: 

− głębokości zakopania kabla, 

− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

− odległości folii ochronnej od kabla, 

− badanie linii kablowych – pomiary rezystancji izolacji żył kabli i ciągłości żył kabli (z podziałem na odcinki) 

− pomiary rezystancji izolacji obwodów niskiego napięcia – dotyczy instalacji w słupach oświetleniowych, 

− sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączenie zasilania, 

− pomiary rezystancji uziemienia, 

− badanie ciągłości instalacji uziemiającej, 

− pomiary równomierności obciążenia faz poszczególnych obwodów. 
Wartości zmierzonych rezystancji muszą być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji 

projektowej. 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym/protokołach pomiarowych 

 Instalacja przeciwporażeniowa 

Podczas wykonywania uziomów taśmowych i taśmowo-prętowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, 
pomiar długości zagłębianych prętów oraz sprawdzić stan połączeń spawanych i skręcanych. Pomiary głębokości ułożenia bednarki 
wykonywać co 10 m, bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm 

 Po ułożeniu bednarki i zasypaniu wykopu należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który musi wynosić co najmniej 
0,85 wg. PN-S-02205:1998.  Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia oraz pomiary 
napięcia dotykowego 

. 
Wartości zmierzonych rezystancji muszą być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w Dokumentacji 

Projektowej. Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości zmierzonych rezystancji muszą 
być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej. 

 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

 Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu przyrządów o napięciu 
nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli 
poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 Pomiar rezystancji izolacji żył kabli 

Pomiar należy wykonać wg norm N SEP – E – 004:2014 , za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, 
dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. 

Rezystancja izolacji każdej żyły kabla o napięciu znamionowym do 1kV; 
- 20 MΩ kabla o izolacji polwinitowej, 
- 100 MΩ kabla o izolacji polietylenowej. 
Rezystancja izolacji każdej żyły kabla o napięciu znamionowym powyżej 1kV; 
- 40 MΩ kabla o izolacji polwinitowej, 
- 100 MΩ kabla o izolacji polietylenowej. 
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W kablu o długości powyżej 1 km wartość rezystancji izolacji przeliczona na 1 km długości linii musi być nie mniejsza niż 
podana wyżej. 

 Próba napięciowa izolacji  żył kabli 

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub 
wyprostowanym. 

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej 
żyły. 

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli: 
- Izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie 

probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E/90250 i PN-76/E-90300. 
- Wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 mA / km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min 

badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 bA. 

 Próba odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabla na działanie 

Próba odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabla na działanie napięcia (próba szczelności)Sprawdzenie odporności należy 
wykonać napięciem stałym lub wyprostowanym o polaryzacji dodatniej. 

 Pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych 

Pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych należy wykonać metoda techniczną lub mostkiem Thomsona. 
 
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym/protokołach pomiarowych 

 Kontrole i badania 

Metoda sprawdzenia nie może stwarzać zagrożenia dla osób i mienia oraz nie może powodować uszkodzenia urządzeń, 
nawet w przypadku nieprawidłowej pracy badanych obwodów. 

Wyniki pomiaru odnosi się do wymagań normatywnych oraz wymagań wynikających z obliczeń w dokumentacji 
projektowej. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 7. 
Jednostką obmiarową dla robót związanych z przebudową oświetlenia są zgodne z przedmiarem robót. 

 ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 8. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykopy pod   kable, 

− wykopy pod fundamenty i słupy, 

− wykonanie fundamentów, 

− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

− ułożenie osłon rurowych, 

− ułożenie bednarki i wykonanie uziomów, 
Z odbiorów w/w robót zanikających i ulegających zakryciu należy sporządzić protokoły. 

 Dokumenty do odbioru robót 

Odbiór robót nastąpi na podstawie: 

− powykonawczej dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami (część opisowa, rysunkowa, schematy), 

− geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, 

− protokołów z robót ulegających zakryciu, 

− kopie kart przekazania odpadów, 

− protokołów z oględzin, 

− protokołów z dokonanych badań i pomiarów, 

− dokumentacji techniczno-ruchowych urządzeń, 

− kart katalogowych, deklaracji zgodności, certyfikatów aprobat technicznych, krajowych ocen technicznych, europejskich 
ocen technicznych, deklaracji właściwości użytkowych (deklaracji stałości właściwości technicznych i użytkowych)  i 
atestów, na zastosowane materiały i urządzenia z zaznaczeniem typu, rodzaju  oraz  z wpisem wbudowano i 
potwierdzeniem (podpisem) kierownika robót elektrycznych, 

− instrukcji eksploatacji infrastruktury oświetlenia drogowego z zasilaniem   i urządzeniami współpracującymi, 

−  oświadczenie kierownika robót elektrycznych o dopuszczeniu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, 
oświetleniowych i teletechnicznych do eksploatacji (użytkowania), 
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− oświadczenie / potwierdzenie kierownika robót elektrycznych za zgodność wybudowanych urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych, oświetleniowych i teletechnicznych z projektem wykonawczym oraz, że urządzenia, instalacje i 
sieci zostały wybudowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz stanem wiedzy 
technicznej, 

− protokół odbioru technicznego przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu   w ramach usunięcia kolizji wydany przez 
gestora sieci. 

 

 Odbiór końcowy 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i  
badania  z zachowaniem tolerancji wg. pkt. nr 6 dały wyniki pozytywne.  

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą ST. 
W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na 

własny koszt w ustalonym terminie. 
 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży: 
-  wszystkie dokumenty określone w pkt. 8.3. 
- wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne,  a także krajowe oceny techniczne lub 

europejskie oceny techniczne i  wydane na ich podstawie  deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych (deklaracja 
stałości właściwości technicznych i użytkowych)., dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie –  zgodnie z  zapisami w pkt. 
2  lub poleceniem Inżyniera kontraktu. 

- instrukcje współpracy, jeżeli są wymagane, 
- projektową dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z obowiązującymi  przepisami oraz wymogami 

odpowiednio gestora sieci i/lub Zamawiającego, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą zgodną z obowiązującymi przepisami tj. mapę  z geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, poświadczoną przez właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.   
 
Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest „protokół odbioru końcowego”. 
 
Uwaga: 
Odbiór końcowy przebudowywanej linii kablowych dokonuje Gestor przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu wraz z 

Inżynierem/ Zamawiającym przy współudziale Wykonawcy robót .  Natomiast odbiór końcowy nowowybudowywanych linii 
kablowych dla potrzeb Zamawiającego dokonuje Inżynier kontraktu/Zamawiający przy współudziale Wykonawcy robót. 

Z przeprowadzonych czynności sporządzany jest „protokół odbioru końcowego”. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM. 00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt 9. 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. punktu 7, zgodnie z obmiarem i oceną, jakości 

wykonania robót. 
Cena wykonania robót obejmuje następujące prace: 
− prace pomiarowe, 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty demontażowe 
− oznakowanie robót, 
− zakup i transport materiałów, 
− wykopy wraz z zasypaniem dla słupów, rowów kabli itp., 
− ułożenie rur osłonowych, 
− wykonanie robót montażowych, oraz wszystkich innych przewidzianych niniejszą ST i dokumentacją projektową, 
− wykonanie pomiarów elektrycznych i badań wg niniejszej SST, 
− uruchomienie linii kablowej i oświetlenia. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-CEN/TR 13201-2:2016-02  Oświetlenie dróg - Część 1: Wytyczne wyboru klas oświetlenia. 
PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania eksploatacyjne.  
PN-EN13201-3:2016-03  Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.  
PN-EN 13201-4:2016-03   Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia.  
PN-EN 13201-5:2016-03  Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. 
PN-EN 40-1:2002  Słupy oświetleniowe – Terminy i definicje 
PN-EN 40-2:2005  Słupy oświetleniowe – Część 2. Wymagania ogólne i wymiary 
PN-EN 40-3-1,2,3:2004 Słupy oświetleniowe – Część 3-1,2,3 Projektowanie i weryfikacja 
PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe – Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe-Wymagania 
PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe – Część 6. Słupy oświetleniowe aluminiowe-Wymagania 
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PN-IEC439-1+AC/94 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu 

PN-EN 60598-2-3:2006  Oprawy oświetleniowe - Część 2-3: Wymagania  szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe i 
uliczne 

PN-EN 60598-2-3:2006+A1:2012  Oprawy oświetleniowe - Część 2-3: Wymagania  szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe i 
uliczne. 

PN-E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1kV 
PN-E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochronna obostrzona. 
PN-IEC 60364.  Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych. Projektowanie i budowa, ochrona od porażeń 

prądem elektrycznym 
PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - 

Ochrona przeciwporażeniowa 
PN-M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. 

Wymagania 
PN-92/0-79100-01,02 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i Badania. 
BN-80/6112-28 Kit miniowy  
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego 
PN-EN 12464-2:2014-05       Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2:    Miejsca pracy na zewnątrz 
PN-HD 603 S1                    Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
PN-HD 627 S1   Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu. 
PN-HD 620 S2  Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 

20,8/36 (42) kV włącznie. 
PN-HD 60364-5-54:2011   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne. 
PN-HD 60364-4-41:2009 I nstalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -

- Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-EN 50522:2011         Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 
PN-HD 60364-4-43:2012 I nstalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-EN 61000-3-2:2014-10  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy 

dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A) 
PN-EN 50341-3-22:2010 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej  45 kV. Część 3: Zbiór 

normatywnych warunków  krajowych  Polska wersja EN 50341-3-22:2001 
PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 kV. Część 1: 

Wymagania ogólne Specyfikacje Wspólne. 
PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne  linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV do 45 kV włącznie. 

Część 1: Wymagania ogólne Specyfikacje  wspólne. 
PN-E-04500:1993. Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze - Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe. 

Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna.  
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Norma wycofana,  dotychczas 

nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna. 
PN-B-03265:1987P Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie 
nadal aktualna. 

PN-B-006050:1999            Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne 
PN-EN 60076-1:2011             Transformatory olejowe – Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60099-4:2015-01 Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci 

prądu przemiennego. 
PN-EN-62271-102:2005/A1:2011 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odłączniki i uziemniki wysokiego 

napięcia  prądu przemiennego. 
PN-E-06313:1988 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. Norma 

wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie nadal aktualna. 
PN-EN-61284:2002   Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące osprzętu 
PN-E-91059:1982 Właściwości wsporczych izolatorów liniowych. Elektroenergetyczne izolatory 

wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące pionowe typu LP 60. 
PN-EN 60137:2010 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory przepustowe ( przepusty) Ogólne 

wymagania i badania. 
PN-EN-60433:2001 Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 kV - Izolatory ceramiczne 

do sieci prądu przemiennego - Właściwości izolatorów długopniowych. 
PN-EN-61466-1:1999 Izolatory kompozytowe wiszące do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 

1000V – Znormalizowane klasy wytrzymałości i rodzaje złączy. 
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PN-E-91030-1:1996    Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe -- Izolatory ceramiczne -- Wymagania i badania 
PN-IEC 383:1997 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne wymagania i 

badania. 
PN-E-06303:1998 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków 

zabrudzeniowych. 
PN-EN 60168:1999 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory wsporcze ceramiczne. Badania. 
PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-IEC 1089:1994             Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych 
PN-B-03265:1987  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. Norma wycofana,  dotychczas nie zastąpiona, lecz merytorycznie 
nadal aktualna. 

PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 
PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. 
N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 

przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
PN-HD 60364-5-54:2011   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-- Układy uziemiające i przewody ochronne. 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 
PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące pochodzące z systemów prądu 

stałego. 
PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia Stacjonarne – Część 1: Środki ochrony dotyczące 

bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień 
PN-EN 50122-2:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia Stacjonarne – Część2: Środki ochrony przed oddziaływaniem 

prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. 
PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody 
PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 30kV. Postanowienia ogólne. Norma wycofana lecz merytorycznie nadal 
aktualna 

PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 
przekraczającym 30kV. Połączenia i zakończenia żył. Norma wycofana lecz merytorycznie nadal 
aktualna. 

PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV -- Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV. Norma 
wycofana lecz merytorycznie nadal aktualna. 

PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV -- Mufy przelotowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. Norma wycofana 
lecz merytorycznie nadal aktualna. 

PN-E-06401-05:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV -- Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV. Norma wycofana 
lecz merytorycznie nadal aktualna. 

PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -- Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 
nie przekraczającym 30 kV -- Głowice napowietrzne na napięcie powyżej 0,6/1 kV. Norma 
wycofana lecz merytorycznie nadal aktualna. 

PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne średniego napięcia o izolacji papierowej przesyconej 
PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie 

znamionowe nie przekraczające 6/6 kV -- Ogólne wymagania i badania. Norma wycofana lecz 
merytorycznie nadal aktualna 

PN-E-90306:1976 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietyleniowej na napięcie znamionowe powyżej 3,6 / 6 kV. 
Norma wycofana lecz merytorycznie nadal aktualna. 

PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej, na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 6/6 kV -- Ogólne wymagania i badania. Norma wycofana lecz 
merytorycznie nadal aktualna. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu. 
BN-6353-03:1968             Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
BN-6774-04:1987             Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-3233-17:1974 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 
N SEP-E-004/A2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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PN-H-92325:1976 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana 
PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli. 
SEP N-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Norma nieaktualna ale 

traktujemy ją jako wiedza techniczna. 
PN-EN 50423-1:2007 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1kV do 45kV włącznie. 

Część 1. Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 
PN-EN 50162:2006 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące pochodzące z systemów prądu 

stałego. 
PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia Stacjonarne – Część 1: Środki ochrony dotyczące 

bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień 
PN-EN 50122-2:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia Stacjonarne – Część2: Środki ochrony przed oddziaływaniem 

prądów błądzących wywołanych przez trakcję elektryczną prądu stałego. 
PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na 

napięcie znamionowe 0,6/1kV 

BN-68/6353-03:1968 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu 

suspensyjnego. 
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
BN-3233-17:1974 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
N SEP-E-001:2013 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

Aktualizacja 2013. 
N SEP-E-003:2003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 

przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. 
PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie 

badań. 
PN-IEC 439-3+AC:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i 

sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 
niewykwalifikowane. Tablice rozdzielcze. 

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV 
PN-HD 627 S1 Kable wielożyłowe i wieloparowe przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu 
PN-HD 620 S2 Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcia znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 

20,8/36 (42) kV włącznie 
PN-HD 60364-5-54:2011   Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 

-- Układy uziemiające i przewody ochronne. 
PN-HD 60364-4-41:2009  Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
PN-EN 50522:2011         Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 
PN-HD 60364-4-43:2012  Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
energetycznych (Dz. U.  z 2013 r.  poz.492 ze zmianami). 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Część V Instalacje elektryczne 1973 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. (Dz. U. 1990 nr 81 poz. 473. akt prawny uchylony przez 
Ustawę Prawo budowlane i  dotychczas nie zastąpiony, lecz merytorycznie nadal aktualny. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zmianami). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 883 ze zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.  z 2016 r.,  poz.290 ze  zmianami). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j.  Dz. U.  z 2015 r., poz. 2031 ze zmianami). 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  z 2013 r., poz. 21 ze zmianami). 
Ustawa z dnia  21 marca1985 r. o drogach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2015 poz. 2031 ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.1232 ze zmianami). 
Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych. Nr 240 wyd. przez  ITB w 1982 r. 
Zarządzenie Nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli 
elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym. ( Dziennik Budownictwa NR 7 z dnia 7 listopada 1974r). 
Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja  bezpiecznej organizacji robót PBE „Elbud” Kraków. 
Katalog do projektowania linii n n z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach              wirowanych i ŻN. Opracowany 
przez „Energolinię” w Poznaniu. 
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Album. Linie napowietrzne niskich napięcia z przewodami AL 25 – 95 mm2  na żerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i 
E tom I układ przewodów prostokątny lnn I.  Opracowany przez „Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 
Poznań. 
Album Nr P-22505 tom 1 opracowany przez BSiPE  „Energoprajekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30kV z przewodami AFL-6 
na żerdziach wirowanych E. Album słupów linii ALF-6  35/50. 
Album Nr P-22505 tom 2 opracowany przez BSiPE „Energoprajekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30kV z przewodami AFL-6 na 
żerdziach wirowanych E. Album słupów linii ALF-6   70/50. 
Album Nr P-22505 tom 6 opracowany przez BSiPE „Energoprajekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-30kV z przewodami AFL-6 na 
żerdziach wirowanych E. Album słupów z odłącznikami linii  ALF-6   70/50. 
Album Nr P-22505 tom 9 opracowany przez BSiPE „Energoprajekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-20kV z przewodami AFL-6 na 
żerdziach wirowanych E. Album słupów z głowicami kablowymi linii ALF-6 70/50. 
Album Nr P-22505 tom 8 opracowany przez BSiPE „Energoprajekt” w Poznaniu. Linie napowietrzne 15-20kV z przewodami AFL-6 na 
żerdziach wirowanych E. Album słupów z głowicami  kablowymi  linii ALF-6 35/50. 
Album tom I opracowany przez „Energolinię” w Poznaniu. Album słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla Linii 
napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 50, 70 mm 2  na żerdziach wirowanych. 
Album LSN-g tom I, edycja IV – opracowany przez ZPUE S.A. Włoszczowa. 
Album LSN-o tom II, edycja I – opracowany przez ZPUE S.A. Włoszczowa. 
Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych w układzie trójkątnym. 
LSNS 35(50). Tom I. PPU Elprojekt sp. z o.o. Poznań 2009. 
Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami 
gołymi na żerdziach wirowanych w układzie trójkątnym. LSNS-og 35(50). Tom II /cz. II. PPU Elprojekt sp. z o.o. Poznań 2009. 
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22. D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE   

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z ustawieniem krawężników betonowych . 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
ustawienia krawężników betonowych typu ulicznego i typu drogowego (wtopionych) na ławach betonowych, o wymiatach 
15x30x100 cm. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym 
poziomie lub na różnych poziomach stosowany:  

  a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,             
  b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami,  
  c) jako oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar 
rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z Dokumentacją Projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej lub STWIORB. 

2.2.2. Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na ławach można stosować następujące materiały: 
- krawężniki betonowe, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i do zapraw, 
- wodę, 
- materiały do wykonania ławy. 

2.2.3. Krawężniki betonowe 

Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
- krawężnik może być produkowany: 
- z jednego rodzaju betonu, 
- z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 

powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 
mm), 

- skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi 
przez producenta, 

- krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu wymiarów 
nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm, 

- powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
- płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 

ryglowanie, 
- krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,  
- rozróżnia się dwa typy krawężników, 
- uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
- drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 
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Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solą 

odladzającą w warunkach mrozu 
 
 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 
nominalnych, z dokładnością 

do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, 

dla długości pomiarowej 
300 mm 

400 mm 
500 mm 

800 mm 

C  
 

 
± 1,5 mm 

± 2,0 mm 
± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 

każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 

(Klasa wytrzymałości ustalona 
w Dokumentacji Projektowej 

lub przez Inżyniera) 

F Klasa          Charakterystyczna           Każdy pojedynczy 

wytrz.         wytrzymałość, MPa         wynik, MPa 
   1                          3,5                                > 2,8 

   2                          5,0                                > 4,0 
   3                          6,0                                > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności ustalona w 
Dokumentacji Projektowej lub 

przez Inżyniera) 

 Kla
sa 

od
por

- 
noś

ci 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

   1 
3 

4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 

≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 

I jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 

polerowana – zadawalająca odporność, 

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), 

trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały 

okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy 
na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 

intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 

nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 

ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien określić rodzaj tekstury, 
tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
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różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są 

uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 

przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, różnice w 
jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są 

uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. przy 

nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio 
dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, rodzajów, 
kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową 

- piasek naturalny wg PN-EN 13242, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 13242, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13242, 
cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
1008. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5 Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 
- ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206, 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe układać należy 

na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne 
- przed rozpyleniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWIORB. W przypadku braku wystarczających 
danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej Specyfikacji.. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
- roboty przygotowawcze,  
- wykonanie ławy, 
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- ustawienie krawężników, 
- wypełnienie spoin, 
- roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej,  STWIORB lub wskazań Inżyniera: 
- ustalić lokalizację robót, 
- ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
- usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
- ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.4.2. Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym 
należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 Ustawienie krawężników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 
a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.5.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.  
Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie 

spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki 
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWIORB. 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 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, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 

(tablicy 1), 
- sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie Dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 
1340. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 

 Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z Projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości Projektowanej, 

 - dla szerokości  ± 10% szerokości Projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 

łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) odchylenie linii ław od Projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od Projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m wykonanej 
ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii Projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 
m ustawionego krawężnika, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety Projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie 
może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie koryta pod ławę, 
- wykonanie ławy, 
- wykonanie podsypki. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej STWIORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena ustawienia 1 m krawężnika obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie koryta pod ławę, 
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- wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
- wykonanie podsypki, 
- ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań Dokumentacji Projektowej, 

STWIORB i Specyfikacji Technicznej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 

Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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23. D.08.02.02 CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem chodnika. 

 Zakres stosowania STWiORB. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych STWiORB. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem chodnika z kostki betonowej. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 
deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 
techniczką lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 Kostka betonowa 

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     

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów kostki, 

grubości                            < 100 mm 

C Długość   szerokość   grubość 

  

± 2            ± 2            ± 3 

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/rozmraża-nie z 

udziałem soli odladzających (wg klasy 3, 

zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym 

każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  
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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 wytrzymałość) 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  G i H Pomiar wykonany na tarczy 

  oznaczenia H normy)   szerokiej ściernej, wg zał. 

G normy – badanie 

podstawowe 

Böhmego, 

wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

      ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 

polerowana – zadawalająca 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 Nasiakliwość E Żadna kostka brukowa nie powinna mieć nasiąkliwości większej 

niż 6% masy   

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 

  

  

  

  

3.3 

Tekstura 

  

  

  

  

Zabarwienie (barwiona może być warstwa 

ścieralna lub cały element) 

  

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, 

spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach 

surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za 

istotne 

 
 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 dla kostki betonowej  o gr.8 cm, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1338.  

Woda powinna  odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w mieszankę cementu i piasku: 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 13139, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 
wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z instrukcją producenta materiału.   
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 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

� betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
� wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Kostki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
Kostki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości kostki. 
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika, podano w STWiORB Krawężniki betonowe. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 

zagęszczona i wyprofilowana. Docelowa podsypka o Rm=2,5 Mpa. 
Kostki przy krawężnikach należy układać w taki sposób, aby ich górna krawędź znajdowała się powyżej górnej krawędzi 

krawężnika. Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego płyty odpowiednio docięte należy układać w jednym poziomie, 
regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu chodnika. 

Kostki układane przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą cementowo-piaskową. 
Kostki należy układać zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej. 
Kostki na łukach o promieniu ponad 30 m należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowo.  
Kostki na łukach o promieniu do 30 m powinny być układane w odcinkach prostych, łączących się przy użyciu trójkątów lub 

trapezów wykonanych z kostek odpowiednio docinanych. Wielkość trójkątów dostosować należy do szerokości chodnika i promienia 
łuku. Szerokość spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,8 cm. Szerokość spoin na łukach nie powinna być większa niż 
3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość kostki. Chodnik z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do budowy chodnika 
i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do akceptacji. 

 Badania kostek betonowych 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm.  

Badania kostek betonowych wg PN EN 1338 i pkt 6 STWiORB Nawierzchnie z betonowej kostki brukowejSprawdzenie 
kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub 
taśmy, dopuszczalne odchyłki podano w PN EN 1338.  

 Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania chodnika z kostki betonowej powinny obejmować wszystkie 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wg pkt 2. 

 Badania w czasie robót 

 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi STWiORB. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− głębokości koryta:  

− o szerokości do 3 m: ± 1 cm, 

− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm, 

− szerokości koryta: ± 5 cm. 

− zagęszczenie Rm=2,5 MPa 

 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszej STWiORB.  

Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm. 
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 Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej STWiORB. 

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzać należy w następujący sposób: na każde 200 m2 chodnika  należy zdjąć 4 
kostki w dowolnym miejscu i zmierzyć (np. miarką) grubość podsypki oraz sprawdzić układ chodnika.  

 Sprawdzenie cech geometrycznych  

 Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 50  m2 ułożonego chodnika i w miejscach 
wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, 
jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać ± 3 cm. 

 Sprawdzenie profilu poprzecznego 

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 50 m2 chodnika i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%. 

 Sprawdzenie szerokości i wypełnienia spoin 

Sprawdzenie szerokości spoin należy przeprowadzać przez usunięcie spoin na długości około 10 cm w trzech dowolnych 
miejscach na każde 35 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokości oraz wypełnienia. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 chodnika/ciągu pieszo-rowerowego z płyt betonowych obejmuje m. in.: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta, 

− ew. wykonanie warstwy odsączającej, 

− rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 

− ułożenie kostki, 

− wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 

− pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 

− wykonanie wszystkich badań zgodnie z STWiORB. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót, plac budowy  itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13139:2013  Kruszywa do zaprawy.  
PN-EN 13043:2013  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń   stosowanych  na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach  przeznaczonych do ruchu.  
PN-EN 1338  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 197-1:2012    Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 1008:2004    Woda do betonu. 
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24. D.08.03.01 BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego . 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego 
obrzeża chodnikowego. 

 Określenia podstawowe. 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi 
w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Stosowane materiały 

 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340.  
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 nie powinna być większa niż 5 %.  
Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 ≤  1,0 kg/m2 przy czym żaden 

pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.   
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 nie powinna być mniejsza od 5,0 MPa.  
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu wykonywanym 

zgodnie z metodą z załącznika G lub 18000mm3/5000mm2 przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodą alternatywną na tarczy 
Böhmego opisaną w załączniku H/.  

Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 zał. E - wartość dla każdego obrzeża nie większa niż 5,0%. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 powinny wynosić:  
długość:  ±  1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm.  
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:  
dla powierzchni:     ±  3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm.  
dla innych części:   ±  5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm.  
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm.  
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od płaskości i 

prostoliniowości podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości  
 

Długość pomiarowa  mm Dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości mm 

300 ±  1,5 

400 ±  2,0 

500 ±  2,5 

800 ±  4,0 

 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  
w miejscowości Niewodniki” 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

 

186 

 
Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i 

odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą.  
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, a 

długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.   

 Piasek naturalny  

Piasek do wykonania podsypki oraz wypełnienia spoin wg PN-EN 13043:2013.  

 Woda  

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. 

 Materiały na ławę i do zaprawy. 

Do wykonania ław pod obrzeże należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w mieszankę cementu i piasku: 

z piasku naturalnego spełniającego wymagania wg PN-EN 13139, cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody 
odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego 
wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu 
powinno być zgodne z instrukcją producenta materiału. 

 SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Sprzęt do ustawiania obrzeży. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 Transport obrzeży betonowych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości Projektowanej. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

 Transport pozostałych materiałów. 

Transport pozostałych materiałów podano w STWIORB „Krawężniki betonowe”. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Wykonanie koryta. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 

 Podłoże lub podsypka (ława). 

  Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami.  

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1i PN-B-06265, przy czym należy stosować co 50 
m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w 
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie 
uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami 
PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje 
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 Badania w czasie robót. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

− koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

− podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

− ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 
na pełną głębokość. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryto, 

− wykonana podsypka. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie koryta, 

− rozścielenie i ubicie podsypki, 

− ustawienie obrzeża, 

− wypełnienie spoin, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej. 

 RZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 206-1:2014 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 13242:2010 Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym 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-06265:2004 Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 – 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 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/AC Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 
PN-B-06050:1990 Roboty ziemne budowlane.  
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25. D.08.05.03 ŚCIEKI 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścieków z kostki betonowej. 

 Zakres opracowania 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy 
przy zlecaniu oraz realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki betonowej. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i 
chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 
deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 
techniczką lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 
Do wykonania ścieku należy stosować kostkę betonową 16x16 cm zgodną z PN-EN 1338. Właściwości kostki zgodnie z 

tablicą 1 STWiORB D.08.02.02 Chodnik z kostki betonowej. 
Na podsypkę i do zapraw  należy stosować następujące materiały: na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004, cementu 32,5 spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

Na umocnienie stosować kruszywo 0/31,5 wg PN-EN 13242:2004. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, na terenie suchym i zabezpieczonym przed wilgocią 
i deszczem.  

Wymagania dla ławy betonowej – beton klasy C12/15 wg PN-EN 206. 
Taśma uszczelniająca bitumiczna 40x5mm  

 
Wymagania wobec taśm bitumicznych  

Właściwość  Metoda badawcza  Dodatkowy opis Warunków badania  Wymaganie  

Temperatura mięknienia PiK  PN EN 1427   ≥ 90 °C 

Penetracja stożkiem  PN EN 13880-2   20 do 50 1/10 mm 

Odprężenie sprężyste 

(odbojność)  
PN EN 13880-3   10 do 30 % 

Zginanie na zimno  DIN 52123 

test odcinka taśmy o długości 20 cm w 

temperaturze 0 °C   badanie po 24 

godzinnym kondycjonowaniu  

Bez pęknięcia 
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Możliwości wydłużenia oraz 

przyczepności taśmy  
SNV 671 920  w temperaturze -10 °C  

≥ 10 % 

≤ 1 N/mm2 

Możliwości wydłużenia oraz 

przyczepności taśmy po 

postarzeniu termicznym  

SNV 671 920  w temperaturze -10 °C  należy podać wynik 

 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Kostki kamienne można transportować dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne 
– przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w 
sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię osi ścieku zgodnie z Dokumentacją Projektową. Oś ścieku 
stanowi oś koryta pod  ławę. 

 Wykonanie wykopu, ławy  

 Koryto pod ławę 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody 
Proctora. 

 Ława betonowa pod ściekiem 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 i PN-B-
06265:2004, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 Wykonanie ścieku  

Ściek należy wykonać 2 rzędów kostki betonowej 16x16 cm, obniżonych w stosunku do krawędzi nawierzchni o 1 do 2 cm. 
Na ławie betonowej należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości 3-5 cm, zgodnej z dokumentacją 

projektową 
Ustawianie ścieku powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna ścieku. Woda powinna być skierowana do wpustu. 
Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.  
Od strony nawierzchni wykonać uszczelnienie taśmą bitumiczną. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku 

z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku i przepustu należy sprawdzać: 

- wykop pod ławę, 
- gotową ławę, 
- wykonanie ścieku, 
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Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5. 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na każde 100 m ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m 

ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym 

dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- wysokości (grubości) ławy  ± 10% wysokości projektowanej, 
- szerokości górnej powierzchni ławy  ± 10% szerokości projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m wykonanego ścieku, 
b) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m długości, która 

może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach wykonanego ścieku, przy czym 

wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości projektowanej o ± 1 cm. 
e) Uszczelnienie nawierzchni taśmą bitumiczną, na całej dł. ścieku. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest: 

- Ułożenie ścieku z kostki betonowej i montaż taśmy uszczelniającej -m 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykop pod ławę, 
- wykonana ława, 
- wykonana podsypka, 
- wykonane uszczelnienie 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
                Cena jednostki obmiarowej wg pkt 7  obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i wszystkich pozostałych środków produkcji, 
- wykonanie wykopu pod ławę, 
- ew. wykonanie szalunku, 
- wykonanie ławy, opornika, 
- pielęgnację betonu i ew. rozbiórkę szalunku, 
- wykonanie podsypki, ustawienie kostek, 
- wypełnienie spoin, 
- ułożenie z wypełnieniem spoin i pielęgnacją ścieku, 
- wykonanie uszczelnienia taśmą bitumiczna nawierzchni jezdni, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13242:2004  Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym  

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-06265:2004  Krajowe uzupełnienie PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 
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26. D.09.01.00 HUMUSOWANIE, TRAWNIKI  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia 
powierzchniowego skarp oraz humusowania, obsiania trawą. 

 Zakres opracowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna obejmuje roboty agrotechniczne związane z nasadzeniem trawy. 

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby na terenie płaskim i na skarpach, 

• roboty agrotechniczne związane z nasadzeniem trawy 

 Określenia podstawowe 

1.4.3. Humus - ziemia roślinna (urodzajna). 
1.4.4. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy. 
1.4.5. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 

podanymi w STWiORB DM 00.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 MATERIAŁY 

Ziemia urodzajna dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu przedmiotowej budowy, nie powinna być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami. Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została 
wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Mieszanka traw - 3 kg na 100m2. Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym 
składem chemicznym. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.  

 SPRZĘT 

Sprzęt używany do uprawy gleby – glebogryzarka. Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki. Sprzęt 
do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim. Ewentualnie, ze względu na niewielki zakres robót, 
prace mogą być wykonywane ręcznie. 

 TRANSPORT 

Transport materiałów dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie szkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz 
za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji 
technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz zarządzającego realizacją umowy. 

 Roboty agrotechniczne i humusowanie. 

Należy użyć humusu ze skarp ułożonego wcześniej na odkład.  Ewentualnie w przypadku braków ziemi, w celu poprawienia 
właściwości fizyko-chemicznych gleby, należy nawieźć warstwę grubości minimum 20 cm ziemi urodzajnej, którą należy zakupić. 
Ziemię wymieszać z gruntem rodzimym przez przekopanie. 

Humusowanie na skarpach: 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa humusu powinna 

sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna 
wynosić od 5 do 20 cm w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy 
humusu z gruntem, na powierzchni skarpy można wykonać rowki poziome lub pod kątem 30º do 45 º o głębokości od 15 do 20 
cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 Obsianie nasionami traw na skarpach: 

− Obsianie powierzchni skarp i rowów trawą należy wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych 
w okresie wiosny lub jesieni. 

− powierzchnię skarpy rowu po wysianiu trawy pokryć gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. 

− W okresie suszy należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola w zakresie wykonywania humusowania z obsianiem polega na sprawdzaniu: 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

− wymieszania ziemi urodzajnej z gruntem rodzimym, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

− Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. łysin), 

− braku obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

 Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy: 

− rozścielenia ziemi urodzajnej, 

− podlewania. 

 OBMIAR ROBÓT 

Dla humusowania i dla zasiewu trawników i biowłókniny w m2 (metr kwadratowy) na podstawie obmiaru w terenie. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej zieleni bez hamowania postępu robót. 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. 
Odbioru zieleni dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i 

oględzin wykonanych robót. 
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnej jednostce przeprowadzenie uzupełniających badań, gdy istnieją jakiekolwiek 

wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia 
usterek. 

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
wykonanych prac, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na istotę robót i ustali zakres i wielkość potrąceń na obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inżynierem. 

 POSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2  humusowania obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie 
kompostu, 

− zakładanie trawników, 

− wbudowania materiałów, 

− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-R-67022  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023  Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-B-12074 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. Wymagania i badania 

przy odbiorze 
Katalog Nakładów Rzeczowych - Tereny Zieleni Nr 2-21.  
Instrukcje producentów materiałów. 
Przepisy BHP  
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27. D.10.10.02 SIATKA ZBROJENIOWA Z WŁÓKIEN SZKLANYCH I WĘGLOWYCH PRZESĄCZONA 
ASFALTEM 

 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
połączeniem ułożeniem siatki zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych przesączona asfaltem. 

 Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowej Specyfikacji Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na drogach i ulicach. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem siatki 
zbrojeniowej z włókien szklanych i węglowych przesączona asfaltem. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1.  Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z kilku warstw, służących do przejmowania i rozkładania na podłoże obciążeń od 
ruchu pojazdów. 

1.4.2.  Warstwa nawierzchni – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału. 
1.4.3.  Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.4.  Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.5.  Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, ułożony w jednej lub kilku warstwach. 
1.4.6.  Emulsja asfaltowa – emulsja, w której fazą zdyspergowaną jest asfalt, a fazą ciągłą jest woda lub roztwór wodny, o ile nie 

ustalono inaczej. 
1.4.7  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB. 
Do wykonania robót należy użyć: 
–          siatka zbrojeniowa wzmacniająca nawierzchnię na linii styku starej i nowej nawierzchni, 
–          emulsję asfaltową do złączenia siatki zbrojeniowej z nawierzchnią. 
Ponadto przy konstruowaniu połączenia nowej i starej nawierzchni występują materiały, z których zbudowana będzie nowa 

nawierzchnia. 
Siatka zbrojeniowa  
Pod linią styku starej i nowej nawierzchni można zastosować siatki zbrojeniowe z włókien szklanych i węglowych ciągłych 

wzmacnianych mechanicznie poprzez igłowanie, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. Siatka zbrojeniowa musi mieć 
deklarowane przez producenta przeznaczenie do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i opóźniania powstawania spękań w 
nawierzchni. 

Wg ninieszej STWiORB materiałem jest siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i węglowych przesączona asfaltem, 
wytrzymałość na rozciąganie wszerz min. 200kN/m (przy wydłużeniu maks. 1.7%), wzdłuż min. 120kN/m (przy wydłużeniu maks. 3%) 
zapewniająca połączenie międzywarstwowe o wartośći 1 N/mm2. 

 
Emulsja asfaltowa 
 Do złączania siatki zbrojeniowej z asfaltową warstwą nawierzchni należy stosować kationową emulsję modyfikowaną 

polimerem, spełniającą wymagania określone w  tablicy 1. 
 
 
 
 
 
Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami  

Wymagania techniczne Metoda badania Jednostka Wymagania dla emulsji 
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wg normy C65 BP3 PU/RC 

Klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu PN-EN 13075-
1:2016-12 

- 3 70 do 155 

Zawartość lepiszcza PN-EN 1428 :2012 %(m/m) 7 63 do 67a) 

Czas wypływu dla Ø 2 
mm w 40°C 

PN-EN 12846-
1:2011 

  
s 

  
4 

  
40-130 

Pozostałość na sicie 0,5 
mm 

PN-EN 1429 
:2013-07  

%(m/m) 3 ≤0,2 

Trwałość po 7 dniach 
magazy-nowania 

PN-EN 1429 
:2013-07  

  
%(m/m) 

3 ≤0,2 

Sedymentacja PN-EN 12847:  
2011 

%(m/m)  0  NR 

  
a)    Emulsję można rozcieńczać wodą, do stężenia asfaltu nie niższego niż 65%(m/m) 
Materiały występujące przy budowie nowej nawierzchni powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i 

dostosowane do rodzaju warstw nawierzchni. 
 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu 

dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
–          skrapiarka emulsji asfaltowej z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą, ze zbiornikiem na lepiszcze, 
–          ew. układarka siatki zbrojeniowej, umożliwiającą rozwijanie go ze szpuli oraz noże do cięcia siatki zbrojeniowej, 
–          sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki itp. 
Zaleca się, aby skrapiarka była wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne, pozwalające na sprawdzenie i 

regulowanie: temperatury, ciśnienia, obrotów pompy dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki oraz ilości dozowanego 
lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% w stosunku do ilości założonej. Zbiornik na lepiszcze 
powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Sprzęt do budowy nowej nawierzchni powinien być dostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, ustalonych w 
dokumentacji projektowej. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w założeniach Zamawiającego, STWiORB, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 4. 
Geokompozyt należy transportować w rolkach owiniętych folią w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem w czasie 

transportu i składowania na budowie, a także przed negatywnym działaniem ultrafioletowego promieniowania słonecznego. Rolki 
powinny być przewożone w pozycji pionowej lub ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. Podczas transportu i 
składowania należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. W czasie wyładowania siatki zbrojeniowej ze środka 
transportu nie należy dopuścić do porozrywania lub podziurawienia opakowania z folii. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach, pod warunkiem, 
że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być przedzielone przegrodami 
na komory o pojemności do 1 m3, które powinny mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Zbiorniki do przewozu emulsji 
powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. 

Transport materiałów do budowy nowej nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami dla całego budowanego odcinka 
drogi. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku wystarczających 
danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  STWiORB lub wskazań Inżyniera: 
–      ustalić lokalizację robót, wyznaczyć oraz oznaczyć linię styku istniejącej nawierzchni i nowej konstrukcji, 
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–      ew. przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 

–      usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd. 

 Ułożenie siatki zbrojeniowej i warstwy ścieralnej 

 Na ułożonej i zagęszczonej warstwie podbudowy (np. z betonu asfaltowego) należy: 
–          skropić emulsją asfaltową,  
–          ułożyć siatkę zbrojeniową, 
–          przykryć całość fragmentu nawierzchni nad geokompozytem nową warstwą wiążącą i ścieralną. 
Przy wyżej wymienionych czynnościach obowiązują następujące zalecenia: 
–          układanie siatki zbrojeniowej można prowadzić wyłącznie podczas suchej pogody; siatka zbrojeniowa nie może być 

mokry i pozostawiony na noc bez przykrycia warstwą asfaltową; temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +10°C, 
–          ilość lepiszcza do skropienia (składa się z lepiszcza do nasycenia podłoża: około 100 ÷ 250 g/m2 efektywnego 

lepiszcza – asfaltu oraz lepiszcza do nasycenia geowłókniny w geokompozycie) może orientacyjnie wynosić 1100 ÷ 1600 g/m2 w 
zależności od stanu podłoża i masy powierzchniowej geowłókniny; właściwą ilość powinien podać dostawca lub producent wyrobu, 

–          dobre zespolenie siatki zbrojeniowej z sąsiednimi warstwami nawierzchni uzyska się, gdy: podłoże będzie czyste, 
suche (przed skropieniem), równe (tak aby wyrób do niego przylegał), 

–          siatka zbrojeniowa powinna być układanyastroną z siatką do podłoża, po rozpadzie emulsji asfaltowej i odparowaniu 
wody; czas oczekiwania na odparowanie powinien być taki, aby pozostały asfalt miał konsystencję lekko klejącą, 

–          powierzchnia skrapiana emulsją asfaltową powinna być czysta – wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. 
powinny zostać usunięte przed skropieniem, 

–          części siatki zbrojeniowej zanieczyszczone smarem i olejem należy wyciąć, a miejsca te należy powtórnie skropić 
wraz z brzegiem otaczającego wyrobu i wkleić w nie prostokątną łatę siatki zbrojeniowej o wymiarach zapewniających przykrycie 
wyciętego otworu z zakładem około 0,10 m, 

–          w przypadku łączenia pasów siatki zbrojeniowej szerokość poprzecznego zakładu wynosi 0,10 ÷ 0,15 m, przy czym 
dolną warstwę zakładu należy skropić dodatkowo lepiszczem w ilości około 0,400 g/m2, 

–          przy ręcznym układaniu siatki zbrojeniowej zaleca się, bezpośrednio po jego ułożeniu, przejazd jednokrotny walcem 
ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowania jego położenia, 

–          w przypadku powstania fałdy w geokompozycie należy ją przeciąć i założyć w kierunku układania warstwy 
nawierzchni asfaltowej, 

–          przed ułożeniem warstwy ścieralnej na siatce zbrojeniowej należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, pęcherze i 
rozdarcia, 

–          ruch pojazdów roboczych po rozłożeniu siatki zbrojeniowej powinien być ograniczony do minimum przy 
przestrzeganiu zakazu gwałtownego hamowania i skręcania, aby nie fałdować wyrobu. 

Konieczne jest zapewnienie prawidłowej impregnacji i przyklejenia siatki zbrojeniowej do podłoża. Jeżeli uzyskanie tego nie 
jest możliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnieją fale), to należy zrezygnować z zastosowania tej technologii, bowiem niewłaściwe 
jej wykonanie może być powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mogą zniszczyć połączenie warstw). 

 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

−  ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 
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1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót 
z dokumentacją projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

5 Skropienie emulsją asfaltową podłoża pod 
siatkę zbrojeniową 

Jw. Wg pktu 5.4 

6 Ułożenie siatki zbrojeniowej Jw. Wg pktu 5.4 

7 Ułożenie nowej warstwy ścieralnej i 
warstwy wiążącej nawierzchni 

Jw. Wg pktu 5.4 

8 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonego siatki zbrojeniowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. ułożenia warstw nowej nawierzchni) są ustalone w odpowiednich 

STWiORB. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
–          oczyszczenie nawierzchni, 
–          skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, 
–          ułożenie siatki zbrojeniowej. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 ułożenia siatki zbrojeniowej obejmuje: 
–      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
–      oznakowanie robót, 
–      dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–      przygotowanie podłoża do ułożenia siatki zbrojeniowej, 
–      ew. rozebranie istniejącej nawierzchni, 
–      skropienie podłoża emulsją asfaltową, 
–      ułożenie siatki zbrojeniowej, 
–      wykonanie wszystkich robót według wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i specyfikacji technicznej, 
–      oczyszczenie miejsca robót i uporządkowanie terenu przyległego, 
–      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
–      odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 ułożenia siatki zbrojeniowej nie obejmuje robót innych, np. wykonania warstw nowej nawierzchni, 

które powinny być ujęte w innych pozycjach kosztorysowych. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1428 :2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 
azeotropowej 

PN-EN 1429 :2013-07  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 
magazynowania metodą pozostałości na sicie 

PN-EN 12846-1:2011  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie czasu wypływu lepkościomierzem wypływowym -- Część 1: 
Emulsje asfaltowe 

PN-EN 12847:2011  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 13075-1 :2016-12  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych 

emulsji asfaltowych, metodą z wypełniaczem mineralnym 
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28. M.11.01.01 WYKOPY  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonywania 
wykopów. 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów 
pod fundamenty wraz z ich zagęszczeniem.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 MATERIAŁY 

Nie występują. 
Grunty i materiały nieprzydatne do wbudowania, zgodnie z dokumentacja projektową, powinny być wywiezione przez 

Wykonawcę na odkład. 

 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem:  
-      koparki podsiębierne,  
-      spycharki,  
-      samochody samowyładowcze,  
-      oskardy, drągi stalowe - sprzęt uzupełniający do odspajania gruntu. 

 TRANSPORT 

Transport gruntu na odkład lub do wywiezienia dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i żeby odbywał 

się poza klinem odłamu.   
Odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  
a)    Na gruntach przepuszczalnych  nie mniej niż 3,0 m,  
b)    Na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Projekt organizacji i harmonogram robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz 
wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonym przez normę PN-B-06050:1999. 

 Prace wstępne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi zawartymi w 
dokumentacji projektowej. Wszelkie odstępstwa winny być zarejestrowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek dokonywać bieżącej kontroli warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich 
porównywania z danymi zawartymi w dokumentacji technicznej. Niezgodności winny być odnotowane w dzienniku budowy. 

Bieżącej kontroli warunków gruntowych, sprawdzenia zgodności rodzaju gruntu zalegającego w podłożu  
z przewidywanym w projekcie, powinien dokonać geolog z uprawnieniami kat. VI lub VII lub XI. 
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Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych:  

− stan powierzchni terenu; a w szczególności znaki wysokościowe i repery. 

− właściwości gruntu urabianego badane na bieżąco w trakcie wykonywania wykopów. 

 Wymagania podstawowe: 

− skarpy wykopów powinny być zabezpieczone przed działaniem wód opadowych, 

− ewentualne zabezpieczenie skarp powinno być dostosowane do właściwości fizycznych gruntów występujących 
w danym wykopie oraz do warunków miejscowych, 

− wykopy powinny być wykonywane w takim okresie aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast 
do wykonania przewidzianych w nich robót i zasypania ich odpowiednim gruntem. 

Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2,0m. Przy wykonywaniu robót ręcznie należy: 

− używać właściwych znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,  

− zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, 

− pozostawić pas terenu co najmniej 0,5m wzdłuż krawędzi wykopu; 

− środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi wykopu, 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów konstrukcji elementów; sposobu ich wykonania, 

głębokości wykopów, rodzaju gruntów, poziomu wody gruntowej oraz ewentualnej konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian 
wykopów. W przypadku gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego pochylenia skarp wykopu, należy uwzględnić w szerokości 
dna wykopu wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,80 m. 

Nie należy wykonywać wykopów przed okresem zimy i pozostawiać ich na zimę. W razie nieprzewidzianej konieczności 
należy zabezpieczyć podłoże przed zamarznięciem lub usunąć przymarzniętą warstwę przed wznowieniem robót i uzupełnić ją 
gruntem stabilizowanym. 

Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej 
albo niewybuchy, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero po 
uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

 Nienaruszalność struktury dna wykopu  

Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu. 
Struktura gruntu nie powinna być również naruszonwa w trakcie wykonywania wymiany gruntu. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić   natychmiast do 

wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych. 
 Po wykonaniu wykopu bezpośrednio pod fundamenty należy bezwzględnie wykonać korek betonowy. W przypadku, gdy 

przewiduje się obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej dna i wykop wykonywany pod wodą stanowi wstępną fazę robót, 
należy go wykonać do głębokości około 50 cm mniejszej  niż projektowana i dokończyć oraz wykonać ewentualne zabezpieczenia 
przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej.  

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonywać wykopy do głębokości  mniejszej  niż  projektowana co 
najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm mniejszej niż projektowana (w zależności od rodzaju  
gruntu).  Pozostawiona  warstwa  powinna  być  usunięta  ręcznie  bezpośrednio  przed wykonaniem fundamentów lub innych robót. 
W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w projekcie, dopuszcza się wyrównanie poziomu 
posadowienia przez pogrubienie korka betonowego  na koszt Wykonawcy.  

W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas zimy w gruntach 
wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub  usunąć przemarzniętą 
warstwę gruntu przed wznowieniem robót.  

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezpośrednio z dołów fundamentowych w gruntach sypkich 
drobnoziarnistych.  

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie wody bezpośrednio z wykopu podczas 
betonowania. 

 Bezpieczne nachylenie skarp wykopów 

Z uwagi na możliwość wystąpienia różnego rodzaju gruntów dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp:   

− w gruntach nie spoistych słabo zagęszczonych - o nachyleniu  1 : 1,5,  

− w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,  

− w gruntach spoistych - o nachyleniu  1 : 1, 
 W przypadku wykopów ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym wykonawca powinien zastosować zabezpieczenia: 

− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy wykopu, na szerokości równej 3- krotnej głębokości 
wykopu, spadek powinien być taki aby umożliwiał odpływ wody od krawędzi wykopu, 

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

− stan skarp wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków mogących ten stan 
naruszyć (np. opady, mróz itp.) 

 Pompowanie wody z wykopu 
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Wykopy należy ochronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych z uwzględnieniem pozostałych 
warunów ujętych w niniejszej STWiORB i dokumentacji projektowej. 

 Ewentualne zabezpieczenie ścian wykopów 

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać by: 

− główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15 cm ponad teren, 

− w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie krawędzie wykopu zabezpieczyć szczelnie balami lub płytami, 

− rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 

− w wykopie rozpartym o głębokości większej niż 1,0 m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne. Należy 
sprawdzać okresowo stan zabezpieczeń. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Musi być zgodna z powyższymi normami i STWiORB DM.00.00.00. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika 

budowy. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. 

 Tolerancja wykonania wykopów 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane przy zachowaniu tolerancji:  
a) ± 15 cm w planie, 
b) ± 2 cm dla rzędnych dna wykopów 

 Badania przy wykonywaniu wykopów 

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania:  
a) sprawdzenie wymiarów, 
b) sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu z przewidywanym w projekcie; w czasie wykonywania wykopów kontrolę nad 

przebiegiem prac powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy. 
Bieżącej kontroli warunków gruntowych, sprawdzenia zgodności rodzaju gruntu zalegającego w podłożu  

z przewidywanym w projekcie, powinien dokonać geolog z uprawnieniami kat. VI lub VII lub XI. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg STWiORB DM 00.00.00. 
Odbiór częściowy i końcowy wg STWiORB DM 00.00.00. 
W czasie odbiorów należy przeprowadzić badania i sprawdzenia jak w pkt. 6. STWiORB 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie, odwiezienie na wskazane przez Inżyniera miejsce i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− wykonanie i rozbiórka ewentualnych umocnień 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie,  

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− uporządkowanie miejsca budowy, 

− rekultywację terenu.  
Do ceny należy wliczyć także dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wykonanie ewentualnego szalowania 

dostosowanego do warunków gruntowych, założenie rozpór, rozbiórkę umocnień i usunięcie materiałów stanowiących własność 
Wykonawcy poza teren pasa drogowego. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym  
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe, 
PN-EN 1997-2: 2009  Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie  i badanie podłoża gruntowego, 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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29. M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zasypania 
wykopów wraz z zagęszczeniem. 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zasypania 
wykopów wraz z ich zagęszczeniem.  

 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami 
podanymi w STWiORB DM.00.00.00 
1.4.1. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem pod 

obciążeniem. 
1.4.2. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
1.4.3. 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 do odspojenia. 

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

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

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 

  ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3), 

  ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.6. 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). 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 MATERIAŁY 

Do zasypywania wykopów może być użyty tylko grunt zgodny z dokumentacją projektową. 
Grunty przenaczone na wymiane gruntu muszą spełniać wymagania dokumetacji projektowej. 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych filarów  mogą być grunty wydobyte z wykopów 

fundamentowych, o ile są to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna 
przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli, gruntami wysadzinowymi, ani odpadami chemicznymi.  

Do zasypywania wykopw wykonywanych w gruntach spoistych należy stosować grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych 
właściwościach jak grunt pochodzący z wykopu. Do zasypywania fundamentów w gruntach niespoistych należy stosować grunt 
niespoisty. 

Do zasypywania powinien być użyty grunt nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, 
odpadków budowlanych lub innych materiałów), nie może to być w żadnym wypadku namuł. 

Materiał do zasypki wykopów fundamentowych przyczółków/murów oporowych, zasypki za przyczółkami/murami 
oporowymi  i stożków przyczółków/nasypów (skarp) przy obiekcie  
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Jako materiał służący do zasypki wykopów fundamentowych przyczółków, zasypki za przyczółkami i stożków przyczółków 
oraz 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%). Nie może to być w żadnym wypadku namuł 

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.  

Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym cementem.  
Materiał do wymiany gruntu ma spełniać jak powyżej.  Może to być piasek gliniasty z domieszka frakcji żwirowej 

zagęszczalny do min Is=1,00 wg Proctora. 

 SPRZĘT 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego 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. 

 TRANSPORT 

Transport gruntu z odkładu dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Projekt organizacji i harmonogram robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB  DM.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. 

 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. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

− ustalić materiały i sprzęt niezbędne do wykonania robót, 

− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 Wykonanie zasypek 

 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.   

 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. 
 

 Zasypywanie wykopów 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera co powinno być potwierdzone 
wpisem do Dziennika Budowy. Zasypywanie wykopów należy wykonać do poziomu istniejącego terenu lub do poziomu określonego 
w Dokumentacji Projektowej. 
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Zasypywanie wykopów po wymiane gruntu powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu wykopów i zagęszczone 
do Is = 1.00 Proctora. 

Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu oraz fundament powinny być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych, a powierzchnie betonowe zabezpieczone preparatami izolacyjnymi wg oddzielnej STWiORB. 
Układanie i zagęszczanie gruntu pobranego z odkładu powinno być wykonywane warstwami o grubości: 

− 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowania 

− 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien wynosić mniej niż Is = 1,00 Proctora 
Jeśli dookoła budowli założono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaż) to warstwa gruntu do wysokości około 0,30 

m powyżej urządzenia lub warstw odwadniających powinna być zagęszczona ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe 
odprowadzenie wody. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki 
sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia izolacji wodochronnej. 

 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. 

 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.  

 KONTROLA JAKOŚCI 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą: PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty 

ziemne - Wymagania ogólne. 

 Kontrola wykopu przed wykonaniem zasypki 

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

 Badanie gruntu do wykonania zasypek 

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  
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%, 
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. 

 Badanie stanu zagęszczenia wykonania zasypek  

Badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pktu 1.4 należy wykonywać co najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie 
rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien  być zgodny z  pktem 5 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%. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące sprawy: 

zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, rodzaj i stan gruntu służącego do zasypania wykopów, zgodność 
prowadzenia robót z zasadami podanymi w punkcie 5 STWiORB.Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i 
końcowego robót. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy 
dostęp jest niemożliwy. Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych. Odbiory 
robót zanikających należy wpisać do Dziennika Budowy. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów polega na systematycznej kontroli 
zgodności z pkt. 5 w czasie wykonywania robót ziemnych. 
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 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. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik pozytywny, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne 

z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno badania dało wynik negatywny, wykonane roboty lub ich część należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku wykonawca obowiązany jest na własny koszt doprowadzić roboty ziemne do 
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni 
wypełnienia wykopu. Objętość robót podana jest w Przedmiarze. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wg STWiORB DM 00.00.00. 
Odbiór częściowy i końcowy wg STWiORB DM 00.00.00. 
Odbiorowu częściowemu podlega wymiana gruntu pod fundament. 
W czasie odbiorów należy przeprowadzić badania i sprawdzenia jak w pkt. 6. STWiORB 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena jednostkowa  obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− dostarczenie gruntu z odkładu lub z dokopu (zakup), pozyskanie tego gruntu (odspojenie) wraz z transportem na 
miejsce wbudowania, 

− oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 

− przygotowanie gruntu z godnego z STWiORB i dokumentacja projektową o optymalnej wilgotności do 
wbudowania w wykopy, 

− wymianę gruntu zgodnie z STWiORB i dokumentacją projektową, 

− wykonanie podsypki pod konstrukcję w miejscach wskazanych w dokumentacji proejtkowej 

− wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem do poziomu określonego w 
dokumentacji projektowej, 

− profilowanie skarp z nadaniem im spadków i pochyleń zgodnie z dokumentacją projektową, 

− odwodnienie terenu w czasie wykonywania robót, 

− prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pktu 6, 

− wykonanie i rozbiórka wszelkich urządzeń zabezpieczających roboty, 

− uporządkowanie terenu  i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne. 
PN-EN 13242:2004  Kruszywa dla niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i 
budownictwie drogowym  
PN-S- 02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-77/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 Instrukcja ITB nr 339, 1996 r. Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów 
BN-76/8950-03   Budownictwo hydrotechniczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów niespoistych na podstawie 
uziarnienia i porowatości. 
PN-55/B-04492   Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenia wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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30. M.11.03.02 PALE O ŚR. 800 MM BEZ POZOSTAWIONEJ OSŁONY 

 WSTĘP  

 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru żelbetowych 
pali wielkośrednicowych, z podciąganą rurą osłonową dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST 

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

 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pali 
wielkośrednicowych o śr. 800 mm i długości zgodnej z dokumentacja projektową  (z podciąganą rurą osłonową) z betonu C30/37, 
zbrojonego stalą klasy A-IIIN, a w szczególności: 

- wiercenie i zabezpieczenie otworu, 
- wywiezienie gruntu z wiercenia, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- betonowanie pala, 
- skucie głowicy pala, 
- wykonanie podlewki wyrównawczej, 
- kontrolę jakości robót i materiałów 

 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w SST 
DM.00.00.00.  
1.4.1. Zawiesina iłowa - Materiał tiksotropowy, zazwyczaj bentonit, stosowany do podtrzymywania stateczności ścian otworu aż 

do zastąpienia go betonem. 
1.4.2. Dopuszczalna nośność pala - nośność uwzględniająca nośność pala, materiał z którego jest wykonany pal, wymagany 

współczynnik obciążenia, osiadanie, rozstaw pali, tarcie negatywne (ujemne), ogólną nośność gruntu pod palami i inne 
stosowne czynniki.  

1.4.3. Metoda Kontraktor - metoda układania betonu przy pomocy urządzenia do betonowania pod wodą. 
1.4.4. Pal ukośny - pal ustawiony pod pewnym kątem w stosunku do pionu. 
1.4.5. Pal wstępny - pal wprowadzony  do gruntu przed rozpoczęciem głównych robót palowych lub określonej części robót. 
1.4.6. Podłoże gruntowe -  powierzchnia gruntu przenosząca obciążenia. 
1.4.7. Powierzchnia początkowa - rzędna terenu, na której sprzęt do palowania rozpoczyna pracę w gruncie. 
1.4.8. Rzędna przycięcia - rzędna, do której pal zostaje przycięty. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania  dotyczące  robót podane w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonanie pali powinno być przeprowadzone zgodnie z projektem i obowiązującymi normami. 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   oraz   za   zgodność   z  Dokumentacją Projektową, SST 

i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1.  Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja techniczna na podstawie, której wykonuje się pale powinna zawierać: 
- plan   urządzeń   i   instalacji   podziemnych   w   miejscu   budowy,   dostępne   informacje   o istniejących 

fundamentach lub innych przeszkodach oraz, w razie potrzeby, wymagania dotyczące   zabezpieczeń   i   
sprawdzania   w   czasie   robót   rzeczywistego   położenia urządzeń, 

- dokumentację badań podłoża, podającą budowę geologiczną, parametry geotechniczne warstw gruntu, poziomy 
występowania i poziomy piezometryczne wód gruntowych, dane o przepuszczalności warstw oraz składzie 
chemicznym wód i agresywności środowiska,  

- projekt wykonawczy fundamentu palowego wykonanego przez Wykonawcę i zawierającego: 
� projekt techniczny palowania określający wymiary, zbrojenie pala, cechy materiałowe pala oraz plany tyczenia 

pali, wartości parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej) zagłębienie pali, niezbędny udźwig 
pali 

� projekt technologiczny, określający sposób wykonania pali, a w szczególności sposób zapewnienia stateczności 
otworów, 

� projekt sprawdzania nośności pali próbnych w terenie (tylko w przypadku zastrzeżeń odnośnie wykonania pali). 
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W przypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie 
(dokumentacji geotechnicznej), należy odpowiednio dostosować liczbę i wymiary pali – w uzgodnieniu 
z nadzorem inwestorskim i autorskim. Analogicznie należy postępować w przypadku natrafienia w trakcie 
wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kłody drewna, itp.). 

- na życzenie zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wymagania BHP. 
Dokumentacja   technologiczna   powinna   być   opracowana   przez   specjalistyczne przedsiębiorstwo wykonujące pale 

albo przez nie uzgodniona. Wykonanie dokumentacji leży w gestii Wykonawcy i jest ujęte w cenie kontraktowej.  

1.5.2.  Kierownictwo i nadzór robót 

W czasie robót należy zapewnić dozór techniczny ze strony wykonawcy i nadzór ze strony   zamawiającego.   Niezbędna   
jest   obecność   odpowiedzialnego   kierownika   robót   lub jego   kompetentnego   zastępcy.   Przebieg   robót   powinien   być   
bieżąco   dokumentowany   w dzienniku budowy oraz w metrykach pali.  

1.5.3.  Zgodność z dokumentacją 

Pale   należy   wykonać   zgodnie   z   wymaganiami   Dokumentacji   Projektowej.  
W przypadku stwierdzenia niezgodności warunków gruntowych z podanymi w dokumentacji lub w przypadku innych 

nieprzewidzianych okoliczności, należy powiadomić projektanta oraz przeanalizować potrzebę odpowiednich zmian konstrukcji i 
sposobu wykonania robót.  

1.5.4.  Inne wymagania 

W kwestiach nie będących przedmiotem specyfikacji, należy przestrzegać wymagań dla robót ogólnobudowlanych oraz 
norm, przepisów BHP i innych dokumentów dla odpowiednich rodzajów robót. 

 MATERIAŁY.  

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.0.00.00 „Wymagania ogólne” 

 Mieszanka betonowa 

Mieszanka betonowa z wytwórni, klasy C30/37  (F150 W8 N5) o zawartości powietrza w mieszance ≤ 2% zgodnie z PN-88/B-
06250. Wilgotna mieszanka betonowa musi być dostatecznie plastyczna, tak aby mogła przechodzić przez szkielet zbrojeniowy nie 

powodując jego odkształcenia lub przemieszczenia, oraz nie może zawieszać się (przesklepiać się) wewnątrz pala  powinna spełniać 
wymagania normy PN-87/B-02483.  

 Rury 

Rury obsadowe stalowe  

 Kosz zbrojeniowy  

Kosz zbrojeniowy z prętów stalowych do zbrojenia betonu – pręty żebrowane ze stali kl. A-IIIN zgodnie z wymaganiami SST 
M.12.01.03 

Kosz zbrojeniowy z prętów stalowych musi spełniać wymagania: 
- klasa, gatunek i średnica muszą być zgodne z dokumentacją projektową  
- stal dostarczona na budowę musi mieć atest producenta  
- stal, która nie posiada atestu producenta musi być poddana badaniom na koszt Wykonawcy 

Szkielet zbrojeniowy powinien być połączony w sposób sztywny przy czym połączenia spawane należy wykonać dla 25% 
punktów styku. Szkielet zbrojeniowy powinien być przygotowany w odcinkach nie krótszych od 5,0 m. Łączenia na zakład prętów 
podłużnych powinny mieć długość 40 średnic tych prętów. Zakłady prętów podłużnych powinny być rozmieszczone mijankowo, a na 
całej długości zakładów strzemiona powinny być w rozstawie minimum 300mm. 

 SPRZĘT.  

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
Do prac fundamentowych należy stosować sprzęt specjalistyczny posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Sprzęt 

używany do wykonywania pali musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dysponować, sprawnym technicznie sprzętem, m.in: 

- wiertnicą do wykonywania otworów pali, z kompletem rur obsadowych, 
- dźwigiem samochodowy o udźwigu dostosowanym do ustawiania szkieletów zbrojeniowych w otworach 

palowych, 
- sprzętem  do ułożenia betonu  metodą  kontraktom,  a  przy betonowaniu  „na  sucho”  rura zapobiegająca 

segregacji betonu przy podawaniu z wysokości większej niż 1,0m, 
- urządzeń do pogrążania rur, 
- pompy do podawania betonu i leja z rurami, 
- pompa iniekcyjna o ciśnieniu roboczym 100 bar o płynnej regulacji ciśnienia i wydatku, 
- mieszalnikiem szybkoobrotowy. 
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Należy stosować sprzęt, który zapewni wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Należy zapewnić części 
zamienne i sprzęt rezerwowy w takiej ilości, aby zapewniona była ciągłość robót nawet w wypadku awarii. 

Narzędzia wiercące należy dostosować do warunków gruntowych i wodnych, nie powinny one powodować naruszenia 
gruntu wokół otworu i poniżej jego dna. W gruntach spoistych nie zaleca się stosowania urządzeń wibracyjnych. Kształt i wymiary 
narzędzia wiercącego w czasie jego wyciągania z otworu w pozycji zamkniętej powinny umożliwiać przepływ cieczy wypełniającej 
otwór. Powierzchnia przepływu przy wierceniu świdrem kubłowym powinna być nie mniejsza niż 15% przekroju otworu. 

W przypadku zabezpieczenia otworu rurami należy zastosować rury osłonowe o odpowiedniej jakości, długości grubości 
tak, aby uniemożliwić przedostawanie się wody oraz gruntu do otworu. Rury powinny przenosić przy minimalnym odkształceniu 
naprężenia powstające przy ich zagłębianiu. 

Rury powinny zapewnić jednolity przekrój pala na całej jego długości. Rury mające na wewnętrznej powierzchni wystające 
elementy lub nierówności, nie powinny być dopuszczone do robót. 

Sprzęt używany do wykonania pali musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 TRANSPORT.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Prefabrykaty   zbrojarskie   będą   dostarczane   na   plac   budowy   samochodami ciężarowymi   z   naczepami   z   zakładu   

prefabrykacji.   Elementy   muszą   być   odpowiednio zamocowanie i zabezpieczenie  przed deformacją. Prefabrykaty zbrojarskie po 
zdjęciu ze środka   transportu należy  złożyć  na równym  podłożu. Miejsce  składowania  musi  być tak dobrane, aby zapobiegać 
deformacji, zanieczyszczeniu i uszkodzeniu przez maszyny. 

Mieszanka   betonowa   będzie   transportowana   betonomieszarkami.   Należy   zwrócić szczególna  uwagę  na zapewnienie  
ciągłości  dostaw betonu  dla prawidłowego  przebiegu formowania pala. Należy przewidzieć odpowiedni dobór i ilość środków 
transportu, tak by zapewnić terminową dostawę materiałów na plac budowy. 

Transport sprzętu do formowania pali powinien być wykonywany zestawami transportowymi niskopodwoziowymi. Na  
placu   budowy   należy  wykonać   sieć  dróg   tymczasowych  i  placów  składowych zgodnie z projektem technologii i organizacji 
robót. 

Pojazdy   opuszczające   teren   budowy   nie   mogą   zanieczyszczać   dróg   publicznych.  
Przy wyjeździe z placu budowy należy utworzyć stanowisko mycia kół i podwozi. 

 WYKONANIE ROBÓT.  

 Usytuowanie pali 

Punkty wyznaczające osie pali powinny być oznaczone na gruncie w sposób trwały.  
Osie pali należy wyznaczyć na podstawie podanych w projekcie współrzędnych X, Y w układzie państwowym. Osie pali 

wykonywanych na wodzie należy wyznaczyć przez podanie domiarów do co najmniej 3 punktów stałych, oznaczonych w sposób 
trwały. Szkic z podaniem oznaczeń i odległości pomiarowych należy włączyć do dokumentacji budowy 

Miejsce wykonywania pali powinny być wyznaczone przez Wykonawcę na podstawie projektu technicznego i projektu 
technologicznego palowania, w nawiązaniu do osi podłużnej mostu i osi podpory. Przy każdej podporze mostu powinno być 8 
punktów geodezyjnych, po 2 z każdej strony podpory. 

Punkty geodezyjne muszą być zastabilizowane w sposób zabezpieczający ja przed uszkodzeniami przez urządzenia budowy. 

 Roboty wiertnicze  

5.2.1. Wykonanie otworu pala.  

Sposób wiercenia otworu należy dostosować do warunków terenowych, gruntowych i wodnych. Otwór dla wykonania 
konstrukcji pala powinien być zabezpieczony przed obwałem ściany stalową rurą osłonową.  

Podczas  wiercenia  otworu pala należy kontrolować zgodność rzeczywistych warunków gruntowych z podanymi 
w dokumentacji projektowej.  

Każdą  różnicę  własności gruntu w stosunku do przyjętych w projekcie,  należy zgłosić Inżynierowi.  
Głębokość wywierconego otworu powinna być zgodna z określoną  w projekcie. W przypadku większej różnicy niż 

tolerancja podana w rozdz.6 wymagana jest decyzja Inżyniera odnośnie dalszego postępowania.  
Odbioru otworu pala dokonuje Inżynier i potwierdza to wpisem do dziennika budowy. Warunkiem przystąpienia do 

betonowania pala jest przyjęcie otworu przez Inżyniera. 

5.2.2. Rurowanie otworu. 

Rurę należy wprowadzać w grunt urządzeniami wymuszającymi jej pogrążanie.  
W gruntach spoistych nie należy używać urządzeń wibracyjnych.  
W gruntach skalistych i spoistych co najmniej twardoplastycznych nie wymaga się wyprzedzania dna otworu ostrzem rury. 

W pozostałych gruntach ostrze powinno wyprzedzać o co najmniej 20cm narzędzie wiercące, zaś poziom wody w otworze powinien 
być wyższy od piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Ostatnie dwa metry otworu powinny być wiercone bezpośrednio przed 
włożeniem zbrojenia. 
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5.2.3. Zabezpieczenie otworu zawiesiną 

Skład zawiesiny powinien być zgodny z recepturą, gęstość zawiesiny wlewanej do otworu nie powinna przekraczać 
1,10g/ml.  

Poziom zawiesiny w otworze nie powinien być niższy od określonego w dokumentacji technologicznej oraz nie niższy od 
dolnej krawędzi rury. Należy go utrzymywać co najmniej 1,0m powyżej piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Zawiesina 
odzyskana z otworu w czasie betonowania może być powtórnie użyta, z wyjątkiem końcowej ilości, odpowiadającej wysokości 2,0m 
otworu, stykającej się z układaną w otworze mieszanką betonową. 

5.2.4. Zabezpieczenie otworu wodą. 

W czasie robót wiertniczych, przerw technologicznych lub organizacyjnych poziom wody w otworze nie powinien być niższy 
od określonego w projekcie technologicznym oraz nie niższy od dolnej krawędzi rury i co najmniej 3,0m powyżej dolnej krawędzi rury 
lub 3,0m powyżej piezometrycznego poz. wody gruntowej. W gruntach spoistych po zakończeniu wiercenia wodę należy wymienić, 
odpompowując ją z dna otworu, z jednoczesnym dolewaniem czystej, utrzymując zwierciadło na poziomie określonym powyżej. 

5.2.5. Przygotowanie dna otworu do formowania pala. 

Przed włożeniem zbrojenia dno otworu powinni być oczyszczone narzędziem wiertniczym. 
Formowanie pala należy rozpocząć bezpośrednio po zakończeniu wiercenia otworu.  
Jeżeli układanie mieszanki betonowej w otworze wykonanym w gr. nieskalistym nie rozpocznie się w ciągu 3godz. od 

zakończenia wiercenia, należy bezpośr. przed formowaniem pala pogłębić otwór o 0,5m. 

 Wykonanie i montaż zbrojenia. 

Szkielet zbrojeniowy składa się z prętów podłużnych, uzwojenia, pierścieni usztywniających nadających szkieletowi 
sztywność przestrzenną oraz elementów zapewniających otulinę zbrojenia.  

Pierścienie usztywniające powinny być umieszczone w odstępach nie większych od 4,0m.  
Zbrojenie podłużne, przyjęte w dokumentacji, nie powinno być zamieniane innymi średnicami bez uzgodnienia 

z Inżynierem i autorem projektu.  
Zbrojenie można umieścić w otworze pala, po odebraniu przez Inżyniera otworu pala zg. z punktem 5.2. 
Umieszczenie zbrojenia  w  otworze  pala nie może spowodować deformacji szkieletu zbrojeniowego. 
Należy zapewnić przewidzianą projektem otulinę betonu (min.7cm dla zbrojenia głównego) – elementy dystansowe, oraz 

zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie betonowania pala.   
Szkielet zbrojeniowy może być wprowadzany w otwór pala odcinkami montażowymi, łączonymi w miarę opuszczania ich 

do otworu. Długość odcinków szkieletu zbrojeniowego określana jest w projekcie technicznym i nie może być krótsza niż 5m. 
Dopuszcza się łączenie prętów podłużnych odcinków montażowych szkieletu na zakład (np.: ściskami śrubowymi).  Długość  zakładu  
powinna wynosić 40 średnic łączonych prętów.  

Górne końce prętów zbrojeniowych, po umieszczeniu szkieletu zbrojeniowego w otworze pala powinny znajdować się na 
poziomie zgodnym z projektem.  

W przypadku gdy tolerancje dotyczące umieszczenia zbrojenia nie odpowiadają podanym w punkcie 6, wymagana jest 
decyzja Inżyniera 

 Betonowanie pala. 

Do formowania pala Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu zgody Inżyniera wpisanej do Dziennika Budowy.  
Zezwolenie  na  formowanie  pala powinno nastąpić w ciągu 1 godziny od zakończenia wiercenia.  
Przed udzieleniem zezwolenia Inżynier powinien sprawdzić spełnienie warunków podanych w pkt.6.  
Umieszczenie szkieletu zbrojeniowego w otworze pala powinno nastąpić bezzwłocznie po uzyskaniu zgody na formowanie 

pala.   
Wprowadzenie do otworu mieszanki betonowej powinno rozpocząć się przed upływem 3 godzin od zakończenia wiercenia. 
Jeżeli czas ten jest dłuższy to Wykonawca musi uzyskać ponowną zgodę na wykonywanie betonowania. 
Inżynier może wydać zgodę jeżeli warunki  podane w punkcie 6 dotyczące wydania zgody na betonowanie są spełnione.  
Jeżeli betonowanie rozpocznie się po upływie 3 godzin od zakończenia wiercenia otworu, ale przed upływem 12 godzin, to 

należy przed betonowaniem:  
- pogłębić otwór o 0,5m, ze zwiększeniem wciśnięcia rury osłonowej o taką samą głębokość, gdy w otworze nie 

został umieszczony szkielet zbrojeniowy, lub  
- usunąć osad z dna otworu za pomocą np. podnośnika powietrzno-wodnego, gdy w otworze został umieszczony 

szkielet zbrojeniowy.  
Jeżeli od zakończenia wiercenia pala do jego betonowania upływa więcej niż 12 godzin to nie należy umieszczać zbrojenia 

w otworze pala. W takim przypadku, bezpośrednio przed umieszczeniem zbrojenia, należy pogłębić otwór o 0,75m z jednoczesnym 
wciśnięciem rury osłonowej o taką samą głębokość.  

Jeżeli przewiduje się przerwę w wykonywaniu pala, po zakończeniu wiercenia dłuższą niż 12 godzin, to należy wiercenie 
przerwać nad projektowanym poziomem stopy pala co najmniej 0,75m i dokończyć wykonanie otworu na maksimum 3 godziny przed 
jego betonowaniem.  

W początkowym okresie układania mieszanki należy dbać o to, aby szkielet zbrojeniowy nie podnosił się wraz z rurą 
osłonową. W takim przypadku należy obciążyć zbrojenie lub zastosować wibracyjny sposób wyciągania rury. 
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Górną część pala 2-3 m należy zagęścić wibratorem wgłębnym. 

5.4.1. Mieszanka betonowa. 

Należy wykonać betonowanie pali betonem wg pkt 2. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej. 

Sposób układania mieszanki betonowej powinien zapobiegać jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu oraz zapewnić 
dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszankę wprowadza się przez rurę, w otworach wypełnionych wodą lub 
zawiesiną układa się metodą kontraktor. 

5.4.3. Betonowanie metodą zanurzonej rury (metoda  kontraktor) 

Metoda pozwala na betonowanie pod powierzchnią wody poprzez wprowadzanie podawanej mieszanki betonowej w głąb 
ułożonej wcześniej, dzięki czemu unika się mieszania mieszanki z wodą. 

Średnica rury do układania mieszanki betonowej powinna wynosić co najmniej 20cm, lecz nie mniej niż 20% średnicy 
otworu. Rura kontraktor powinna być zanurzona w mieszance betonowej nie mniej niż 1,0m i nie więcej niż 4,0m. Po zakończeniu 
betonowania z otworu należy usunąć zanieczyszczoną górną warstwę betonu. Betonowanie zakończyć na poziomie co najmniej 0,5m 
powyżej poziomu projektowanego wierzchu głowicy pala 

5.4.3.1 Podstawowe wytyczne betonowania podwodnego.  

Główną  zasadą, którą należy przestrzegać przy betonowaniu w wodzie jest nie dopuszczenie do wnikania w mieszankę 
betonową wody i nie dopuszczenie do wypłukiwania z niej cementu.  

Organizacja robót musi zapewnić ciągłość betonowania podwodnego. Zaleca się, stosowanie do betonowania podwodnego 
metody kontraktor.  

Beton musi łatwo rozpływać się i samoczynnie zagęszczać. Należy ograniczać ilość wody zarobowej. 
Zaleca się dodawanie plastyfikatorów. Wskaźnik ciekłości powinien być większy od 40 minut. Sposób betonowania 

powinien zapobiegać segregacji mieszanki betonowej. Względne wydzielanie wody powinno wynosić: 0,012 do 0,020. Można dodać 
do mieszanki mikrokrzemionkę w ilości do 15% w stosunku do masy cementu.  

Należy  stosować  beton  tylko z wytwórni, która gwarantuje ścisłe  przestrzeganie  wymagań  stawianych mieszance 
betonowej.  

Zimą należy mieszankę betonową, lub jej składniki, podgrzewać tak aby, jej temperatura wynosiła co najmniej 5ºC w chwili 
jej układania. Przy temperaturze zewnętrznej -15ºC należy podgrzać również przewody transportowe. 

5.4.3.2. Sprzęt do betonowania pod wodą.  

Rura wlewowa powinna mieć średnicę 5 do 6 razy większą od największego wymiaru ziaren kruszywa. Prześwit między rurą 
wlewową, a  zbrojeniem wynosić powinien nie mniej niż czterokrotny wymiar największego  ziarna. Minimalna średnica rury powinna 
wynosić 20cm. Rura wlewowa powinna być metalowa, sztywna. Odcinki rury powinny  umożliwiać  jej  sprawne wyciąganie w czasie 
betonowania. Wewnątrz powinna być gładka. Nie powinna zaczepiać się o zbrojenie  betonowanego elementu. Górna część rury 
powinna być wyposażona w lej. Dolna jej część powinna być ukształtowana tak, aby umożliwiała  wydostawanie  się  z niej wody w 
przypadku gdy rura oparta  jest o dno wykopu. Lej przymocowuje się do górnego końca rury. Dolna jego część powinna mieć kształt 
stożka lub ostrosłupa ściętego o kącie wierzchołkowym równym 60 do 80º.  

5.4.3.3. Betonowanie podwodne. 

Optymalna prędkość betonowania podwodnego wynosi 0,3 do 3,0m3/h na 1m2 powierzchni dna wykopu wypełnionego 
betonem. Minimalna prędkość betonowania wynosi 0,3m3/h na 1m2 powierzchni wykopu.  

Minimalne zagłębienie rury w mieszance wynosi 1,0 m.  
W przypadku zablokowania się rury wlewowej mieszanką betonową, należy przeprowadzić próbę odblokowania jej przez 

podniesienie jej na 0,5 do 1,0m i gwałtowne opuszczenie. Zaleca się włączyć przy tym wibrator przymocowany do rury. Jeżeli ten 
zabieg nie poskutkuje należy wyciągnąć rurę na powierzchnię terenu, wyczyścić i starannie umyć. Po tym wznawia się betonowanie 
przy zachowaniu zasad dotyczących początku betonowania.  

W przypadku stwierdzenia w rurze wlewowej wody należy przerwać betonowanie i wodę usunąć. 
Betonowanie wznowić gdy przerwa nie przekracza czasu początku wiązania cementu. W przeciwnym przypadku układanie 

mieszanki wznawia się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 2,0 do 2,5 MPa. Natychmiastowe wznowienie betonowania 
przeprowadza się w sposób zapewniający napływanie świeżej mieszanki w już ułożoną, bez kontaktu z wodą.  

Przed  wznowieniem  betonowania  po długiej przerwie należy usunąć z powierzchni betonu osad i górną warstwę betonu 
grubości 20 do 50cm.  

Betonowanie systemem podwodnym należy przeprowadzać tam gdzie jest to bezwzględnie konieczne. Po wykonaniu 
konstrukcji poniżej poziomu wody należy "przejść" na betonowanie "suche".  

5.4.4. Wyciąganie rur 
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Wyciąganie rur wykonuje się sukcesywnie w miarę zapełniania otworu mieszanką betonową. Wysokość słupa mieszanki 
betonowej w rurze powinna być taka, aby zabezpieczyła przed przedostaniem się wody gruntowej do otworu.  

Przy wyciąganiu rury osłonowej, w czasie betonowania  pala,  należy  przestrzegać następujące zasady:  
- spód rury osłonowej powinien być co najmniej1,5m poniżej poziomu miesz. betonowej w otworze pala 
- w przypadku wyciągania rury osłonowej urządzeniem wywierającym na nią siły w sposób statyczny, należy co 

najmniej 1 raz na każdy 1,0m wyciągania rury ponownie zagłębić ją o 0,5m. 
- w przypadku wyciągania rury osłonowej urządzeniem wibracyjnym, prędkość wyciągania nie powinna być 

większa niż 0,2m/sek. 

 Pielęgnacja betonu 

Po wykonaniu pala należy prowadzić pielęgnację jego betonu przez: 
- polewanie wodą głowicy pala i otaczającego gruntu przez 5 dni. polewanie należy rozpocząć po 6 godzinach od 

zakończenia betonowania. 
- w okresach temperatur niższych niż 5ºC należy bezzwłocznie po zabetonowaniu pala zabezpieczyć jego głowicę 

przed mrozem. 

 Roboty wykończeniowe 

Betonowanie należy wykonywać do poziomu min.0,5m powyżej projektowanej głowicy pala.  
Głowice pali należy oczyścić i usunąć warstwę betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego w czasie formowania pala. Z 

prętów zbrojeniowych wystających ponad głowicę należy usunąć zanieczyszczenia betonem, zawiesiną lub gruntem. 
Po uzyskaniu przez beton odpowiednie wytrzymałości należy usunąć nadmiar betonu głowicy pala do wymaganej 

projektem rzędnej. Do usuwania betonu należy użyć ręczne młoty pneumatyczne lub hydrauliczne. Wierzchnią warstwę słabą  należy 
usunąć.  

Zaleca się aby w obszarze usuwania górnej warstwy betonu w palach osłaniać pręty zbrojeniowe przed przyczepnością z 
betonem.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 Postanowienia ogólne 

Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót, 
- dziennik formowania pali, 
- metryki pali wg zamieszczonego wzoru, 
- wyniki badań betonu. 

 Program badań. 

6.2.1. Badania przed rozpoczęciem budowy  

Sprawdzenie przygotowania terenu 

6.2.2. Badania w czasie robót. 

- sprawdzenie jakości materiałów, 
- sprawdzenie podłoża gruntowego, 
- sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu, 
- sprawdzenie formowania pala 
- kontrola ciągłości betonowania pala 

6.2.3. Badania odbiorcze. 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
- sprawdzenie nośności pali  

 Opis badań. 

6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu. 

Sprawdzenie przygotowania terenu należy przeprowadzać na zgodność z odpowiednim punktem niniejszych wytycznych. 
W przypadku uzasadnionych przesłanek napotkania nie zinwentaryzowanych urządzeń lub instalacji, otwory do głębokości 1,2m 
powinny być wykopane ręcznie. 

6.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów – należy prowadzić na bieżąco na zgodność z wymaganiami. 

Materiały użyte do wykonania pali przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i 
SST w tym:  
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- na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami producentów oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 
odpowiednie badania specjalistyczne. 
 

6.3.3. Sprawdzenie podłoża gruntowego. 

6.3.3.1. Zakres badań. 

Sprawdzenie podłoża polega na porównaniu rzeczywistych warunków gruntowych z warunkami podanymi w dokumentacji 
technicznej. Dla wszystkich pali należy przeprowadzać makroskopową ocenę wydobywanego urobku zgodnie z PN-B-04452.  

Szczegółowe sprawdzenie podłoża wykonuje się w co najmniej jednym otworze dla każdej podpory, oraz w przypadku gdy 
badania makroskopowe wykażą istotne różnice w stosunku do parametrów podłoża przyjętych w projekcie fundamentu. 
Sprawdzenie nośności fundamentu oraz ewentualne przeprojektowanie winno być dokonane przez nadzór autorski. 

6.3.3.2. Sposób szczegółowego sprawdzania podłoża. 

Sposób ten powinien być dostosowany do warunków gruntowych i miejscowych. Sprawdzenie powinno dotyczyć zwłaszcza 
warstw przenoszących największe obciążenia pionowe i poziome. Z każdej przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niż co 2m należy 
pobrać próbkę gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU) zgodnie z PN-B-04452. Próbki poddaje się badaniom makroskopowym i 
przechowuje do czasu odbioru końcowego robót palowych. Przy posadowieniu podstawy pala w gruncie spoistym należy wyznaczyć 
wytrzymałość gruntu przy szybkim ścinaniu, np. za pomocą sondy z końcówką krzyżakową lub na próbkach NNS (bezpośrednio po 
ich pobraniu) przyrządami polowymi zgodnie z PN-B-04452, ewentualnie w laboratorium. Do badań należy pobrać 3 próbki NNS z 
podłoża podstawy. 

W gruntach niespoistych i mało spoistych stan podłoża podstawy należy sprawdzać w przypadku wystąpienia obwałów w 
otworze, upłynnienia dna, itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania udarowego na głębokość równą co najmniej 
średnicy podstawy pala. 

6.3.4. Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu. 

Badania w trakcie robót polegają na bieżącym sprawdzaniu w miarę postępu robót: 
- głębokości otworu, 
- zagłębieniu rury obsadowej 
- poziomu zwierciadła zawiesiny lub wody. 

Pomiary te wykonywać należy z dokładnością +10cm. Głębokość otworu należy mierzyć wycechowaną linką lub taśmą z 
obciążnikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do każdego otworu należy kontrolować jej właściwości zgodnie z dokumentacją 
technologiczną. 

6.3.5. Sprawdzenie formowania pala. 

Przed wydaniem zgody na formowanie pala Inżynier powinien sprawdzić:  
- zgodność wykonanego otworu z projektem, w tym położenie otworu 
- zgodność warunków geologicznych z warunkami podanymi w projekcie technicznym, 
- stwierdzić brak osadu na dnie otworu, 
- zgodność z projektem szkieletu zbrojeniowego, 
- przygotowanie urządzeń do wlewania mieszanki betonowej pod wodę, 
- zapewnienie ciągłości dostawy mieszanki betonowej 

Badania w trakcie formowanie pala polegają na sprawdzaniu z dokładnością +10cm głębokości otworu i głębokości 
opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miarę postępu robót: 

- poziomu mieszanki betonowej w otworze, 
- głębokości zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej, 
- poziomu zwierciadła zawiesiny lub wody, 
- poziomu dolnej krawędzi rury obsadowej, 
- niezmienności położenia szkieletu zbrojenia. 

Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny należy mierzyć wycechowaną linką lub taśmą z obciążnikiem z dokładnością 
+10cm. Wymiary i masa obciążnika powinny być takie, aby w zawiesinie zatopił się, zaś w mieszance betonowej pozostał na jej  
powierzchni. Próbki betonu do badań na ściskanie pobiera się w ilości nie mniejszej niż 3 z każdego pala w czasie wprowadzania 
mieszanki betonowej do otworu. 

W przypadku dostawy z wytwórni mieszanki betonowej o jakości kontrolowanej przez producenta, dopuszcza się 
zmniejszenie liczby próbek do 6 dziennie. Próbki należy przygotować, przechowywać i badać zgodnie z PN-88/B-06250. 

6.3.6. Kontrola ciągłości betonowania pala 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kontroli ciągłości pali. Metoda kontroli musi zostać zaakceptowania przez 
Inżyniera. 
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Zaleca się przeprowadzenie badania dźwiękowego. Do tego celu Wykonawca powinien zamontować 2 sztywne rurki 
metalowe o wewnętrznej średnicy 5cm na długości od podstawy pala do wysokości 50cm powyżej głowicy pala.  

Rurki te powinny być na stałe przymocowane do zbrojenia pala i być rozmieszczone po średnicy pala. Podstawa rurki 
powinna być zasklepiona, natomiast górny otwór powinien mieć zakrętkę (korek). Należy utrzymać cały czas pionowość rurek. 
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac przy palach do czasu uzyskania wyników badań. 

Po zakończeniu badań Wykonawca ma wypełnić rurki płynną zaprawą cementową i zasklepić górny otwór pokrywkami 
metalowymi. 

6.3.5. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

Polega na porównaniu wykonanych robót z dokumentacją i rozdziałem dotyczącym kontroli betonów. 
Położenie głowicy pala i osi zbrojenia pali należy sprawdzać przez pomiary przymiarem z podziałką centymetrową 

i niwelatorem. 

 Kontrola pala 

Wyniki kontroli wykonywania pala należy zapisywać w metryce pala.  
Metryka powinna zawierać następujące dane:  

- numer pala,  
- rodzaj pala,  
- przekrój poprzeczny i długość pala, rzędną stopy pala, wielkość zbrojenia, klasę betonu, grubość otuliny zbrojenia,  
- sprzęt  użyty  do  wykonania  pala,  sposób zabezpieczenia  ściany otworu,  
- datę  i czas wiercenia i formowania pala, przerwy wykonawstwa,  
- warstwy gruntu, poziomy zwierciadła wody gruntowej i powierzchniowej, utrudnienia napotkane w czasie 

wiercenia otworu pala,  
- pobór energii elektrycznej przez urządzenie w przypadku wbijania nim rury osłonowej z korkiem betonowym 

i uzyskany przy tym wpęd rury,  
- odchyłki od projektu: położenia, pochylenia, poziomów głowicy i stopy pala,  
- metoda  betonowania pala, objętość zużytej mieszanki betonowej. 

Kontrola i badania betonu pala wg SST 13.01.01 

 Tolerancje wymiarów pala 

6.5.1. Dopuszczalne odchylenia położenia pala (fundament jednorzędowy): 

- usytuowanie w planie – 0,1d (d- średnica pala) i nie więcej niż 10cm 
- pochylenie w stosunku do projektowanego  1:50 

6.5.2. Dopuszczalne odchylenia wymiarów pala są następujące: 

- rzędna podstawy pala      –10cm, +10cm, 
- średnica pala       –2cm, + bez ograniczenia, 

- rzędna głowicy pala       ±5cm, 
- tolerancja poziomu górnych końców prętów wynosi   15 cm.  
- średnica poszerzonej podstawy pala          –5, + 15 cm, 

- grubość otuliny       ±1cm 

 OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w SST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych 

materiałów. Jednostką obmiarową są metry bieżące wykonanych pali określonej średnicy i długości. 

 ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- Metryki pali, 
- Wyniki badania betonu. 

 
Na podstawie wyników badań wg pkt-u 6 i SST DM.00.00.00. należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 

wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami SST. 
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 normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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- wykonanie otworu, 
- wykonanie szkieletu zbrojeniowego, 
- usytuowanie szkieletu zbrojeniowego w otworze, 
- wykonanie iniekcji, 
- ułożenie mieszanki betonowej w otworze. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne warunki płatności podano w SST DM.00.00.00, p.9. 
Cena jednostkowa  m (metra) pala obejmuje m.in.: 

- prace przygotowawcze 
- opracowanie projektu technologicznego wykonania pali 
- wykonanie pomostów roboczych 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót 
- geodezyjne wyznaczenie osi pali 
- sprowadzenie, przygotowanie, montaż i demontaż wiertnicy wraz z przemieszczeniem na placu budowy, 
- wciśnięcie lub wbijanie rury osłonowej, 
- wykonanie pionowego otworu wiertniczego do wymaganej głębokości z zastosowaniem osłony lub 

z zabezpieczeniem ścian otworu zawiesiną lub inną metodą, 
- wywiezienie gruntu z wiercenia, 
- wykonanie, montaż i wbudowanie zbrojenia, 
- przygotowanie mieszanki betonowej Klasy C30/37, 
- zabetonowanie pala, 
- wyciągnięcie rury osłonowej, 
- pielęgnacja pala, 
- wykonanie głowicy pala wraz z rozkuciem górnej części, 
- wyrównanie górnej powierzchni pala z oczyszczeniem, 
- rozebranie pomostów roboczych, 
- wykonanie podlewki wyrównawcze dla montażu zbrojenia oczepu, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu budowy 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

 
Ponadto, cena jednostkowa obejmuje: 

- opracowanie projektu wykonawczego palowania; 
- kontrolę stanu technicznego sąsiadujących budynków; 
- monitoring drgań; 
- rozkucie głowic pali. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 
Koszt wykonania wszystkich robót towarzyszących ponosi Wykonawca. Wszystkie szkody powstałe w czasie wykonywania 

palowania muszą być usunięte, a ich koszt ponosi Wykonawca. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-EN   206-1:2003/A1:2005 Beton.   Część   1:   Wymagania,   właściwości,   produkcja   i zgodność (Zmiana A1) 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO   6935-1/AK:1998  Stal   zbrojeniowa   do   betonu.   Pręty   gładkie.   Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
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 stosowane 

w kraju  
PN-ISO   6935-2/Ak:1998/Ap1:1999    Stal   do   zbrojenia   betonu.   Pręty   żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane 

w kraju 
PN-EN 1536:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.  
PN-EN 12620 :2004  Kruszywa do betonu  
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesu 
produkcji betonu. 

PN-EN 197-1: 2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  
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PN-EN 197-2: 2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
Pozostałe obowiązujące normy i przepisy 
Normy dla betonu i stali zbrojeniowej w SST M.12.01.03 i M. 13.01.00. 
Wytyczne projektowania pali wielkośrednicowych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa, grudzień 1991r. 
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31. M.11.03.06 PRÓBNE  OBCIĄŻENIE  PALA  WIELKOŚREDNICOWEGO 

 WSTĘP  

 Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obciążenia próbnego żelbetowych pali wielkośrednicowych dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

i odbiorem statycznego próbnego obciążenia pali fundamentowych wielkośrednicowych formowanych w gruncie 

wykonywanych dla posadowienia obiektów inżynierskich. Próbnemu obciążeniu poddaje się pale w ilości i lokalizacji 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie projektu próbnego obciążenia pala (jeśli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub ST), 

- dostarczenie urządzeń, materiałów i sprzętu do wykonania próbnego obciążenia, 

- wykonanie próbnego obciążenia statycznego (pionowego i bocznego) pala, 

- obsługę urządzeń pomiarowych w trakcie prowadzenia obciążenia. 

Dokumentacja badań oraz analiza i opracowanie wyników wykonywane są na koszt Wykonawcy przez 

jednostkę badawczą niezależną od Wykonawcy. Jednostka badawcza wybrana przez Wykonawcę do dokumentacji 

badań, analizy i opracowania wyników podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Balast – obciążenie stałe zastosowane do próbnego obciążenia pala. 
1.4.2. Pal próbny – każdy pal poddany próbnemu obciążeniu. 
1.4.3. Pal wstępny – pal wykonany dodatkowo, przed rozpoczęciem zasadniczych robót palowych. 
1.4.4. Próbne obciążenie pala – obciążenie próbne o wielkości odpowiadającej nośności granicznej lub co najmniej 

1,5-krotnej wartości przewidzianego w dokumentacji projektowej udźwigu pala, mające na celu sprawdzenie 
zgodności obliczonych nośności z pomierzonymi. 

1.4.5. Qmax – maksymalne obciążenie wciskające pal uzyskane w próbnym obciążeniu, kN. 
1.4.6. Nt – obliczeniowa nośność pala wciskanego, kN. 
1.4.7. Qr – obciążenie obliczeniowe działające na pal przyjmowane do sprawdzenia stanu granicznego nośności, kN. 
1.4.8. Hn – wartość charakterystyczna siły poziomej, kN. 
1.4.9. Hr – wartość obliczeniowa siły poziomej, kN. 
1.4.10. Hmax – maksymalne obciążenie poziome pala uzyskane w próbnym obciążeniu, kN. 
1.4.11. Nc

o – obciążenie wciskające, które można dopuścić na pal wyznaczone na podstawie próbnego obciążenia, kN. 
1.4.12. Qn – obciążenie przyjmowane do sprawdzenia stanu granicznego użytkowania. 
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.  

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

 Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  

 

 Stosowane materiały 
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Do wykonania próbnego obciążenia pali wielkośrednicowych, formowanych w gruncie mogą być stosowane 

następujące materiały:  

a)  stal  kształtowa  na  konstrukcje  urządzenia  do  próbnego  obciążenia  zgodnie z normą  

PN-EN 10025-1:2007, 

b)  materiał balastowy – np. płyty żelbetowe, 

c)  materiały do wykonania pali wstępnych wg SST M.11.03.02, pkt 2. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Rodzaj zastosowanego sprzętu zależy od technologii próbnego obciążenia, przyjętej w projekcie próbnego 

obciążenia i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. Zaleca się, aby obciążenie pala próbnego było wykonane za 

pomocą siłowników hydraulicznych, o nośności określonej w projekcie próbnego obciążenia. Sprzęt obciążający 

powinien umożliwiać zwiększanie lub zmniejszanie obciążenia w łagodny sposób, lub też jego utrzymywanie na stałym 

poziomie dla każdej wymaganej wielkości. W przypadku zastosowania kilku podnośników powinny być one podłączone 

do jednej pompy. Podnośnik, pompa, przewody, rury i inne urządzenia pracujące pod ciśnieniem hydraulicznym 

powinny być zaprojektowane na przenoszenie bez rozszczelnienia ciśnienia o wartości 1,5 razy wyższej od ciśnienia 

występującego w trakcie testu. 

Przemieszczenia pali powinny być mierzone za pomocą czujników zegarowych, zapewniających otrzymanie 

wyników z dokładnością do 0,01 mm. Wielkość przykładanego obciążenia próbnego powinna być mierzona za pomocą 

sprzętu zapewniającego dokładność równą 1% maksymalnego projektowanego próbnego obciążenia (Qmax). Urządzenia 

pomiarowe powinny mieć ważne atesty. 

Sprzęt do wykonania ewentualnych pali wstępnych powinien odpowiadać ustaleniom SST M.11.03.02, pkt 3. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 

Transport materiałów do wykonania ewentualnych pali wstępnych - wg SST  M.11.03.02, pkt 4. 

Materiały i sprzęt do wykonania próbnego obciążenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Liczba pali poddanych próbnemu obciążeniu powinna być określona w dokumentacji projektowej. Jeżeli 

dokumentacja projektowa nie podaje dokładnej lokalizacji pali próbnych, próbnemu obciążeniu należy poddać pale 

w miejscu o najniekorzystniejszych warunkach gruntowych, przy czym odstęp wzajemny pali próbnie obciążanych 

powinien wynosić min. 4D i nie powinien być mniejszy niż 3 m. Wybór obciążanego pala powinien zostać zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

 Termin przeprowadzania próbnych obciążeń 

Sprawdzenie nośności pali próbnie obciążanych należy przeprowadzić przed przystąpieniem do wykonywania 

pozostałych pali. Gdy liczba pali w obiekcie jest mniejsza niż 100 sprawdzenie można przeprowadzić podczas realizacji 

robót fundamentowych. Należy wówczas zapewnić taką kolejność wykonywania pali, aby w przypadku stwierdzonej 

zmiany nośności można było wykonać niezbędne zmiany w projekcie palowania. 

Próbne obciążenie pali wykonywanych w gruncie można przeprowadzić po upływie 30 dni od ich wykonania. 

Jeżeli projekt próbnego obciążenia przewiduje również obciążenie boczne pala powinno być ono wykonane po 

ukończeniu wszelkich przewidzianych w danym miejscu robót ziemnych, tak aby warunki pracy pala były w tym czasie 

takie same, jakie będą podczas eksploatacji budowli. Badanie można przeprowadzić w zakresie temperatur -10°C ÷ 40°C, 

przy umiarkowanych opadach atmosferycznych.  

 Projekt próbnego obciążenia pala  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST tak przewidują, Wykonawca przed rozpoczęciem próbnego 

obciążenia, dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt próbnego obciążenia pala. Próbne obciążenie powinno być 

przeprowadzone zgodnie z PN-B-02482:1983. 

Projekt próbnego obciążenia winien zawierać: 

- wyniki badań geotechnicznych podłoża w rejonie palowania, 

- wartości maksymalnych obciążeń obliczeniowych pali, 

- projektowane wartości obciążeń próbnych zgodnie z PN-B-02482:1983, 
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- przemieszczenia dopuszczalne fundamentu na palach (ze względu na rodzaj konstrukcji i warunki jej 

eksploatacji), 

- projekt konstrukcji urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia pali i sposób jej zakotwienia 

uwzględniający warunki geotechniczne, 

- opis uchwycenia głowic pali w fundamencie (słupie) oraz w przypadku obciążeń poziomych, rzędne 

punktów zaczepienia siły przekazywanej z fundamentu, 

- określenie pala przeznaczonego do próbnego obciążenia i ewentualnych pali kotwiących, 

- obliczenie wielkości osiadań od założonej siły, 

- sposób przeprowadzenia próbnego obciążenia. 

W przypadku, gdy obciążenie próbne poprzedza rozpoczęcie robót palowych, projekt powinien zawierać 

również wykaz i sytuację ewentualnych pali wstępnych. Gdy próbne obciążenie wykonywane jest w trakcie robot 

palowych pale do próbnych obciążeń powinny być wyznaczone przez Inżyniera w uzgodnieniu z projektantem obiektu. 

 Wykonanie pali wstępnych 

Jeżeli projekt próbnego obciążenia pala przewiduje wykonanie próbnego obciążenia pala przy użyciu pali 

wstępnych, powinny być one wykonane w taki sam sposób, jak pale fundamentowe, przy użyciu tego samego sprzętu 

i materiałów, zgodnie z SST M.11.03.02. Z każdego pala wstępnego należy pobrać 4 próbki betonu. Jeżeli przewiduje się 

wykonanie głowicy, bądź zwieńczenia pala, dla celów związanych z wykonaniem próbnego obciążenia, z dostawy betonu 

przeznaczonego na wykonanie tych elementów również należy pobrać 4 próbki. Próbki należy badać zgodnie z SST 

M.13.01.00, a beton powinien spełniać wymagania, jak dla betonu pali w obiekcie.   

 Przygotowanie głowicy pala do wykonania próbnego obciążenia 

Głowica pala poddanego próbnemu obciążeniu powinna być tak uformowana, aby jej górna powierzchnia była 

płaska, prostopadła do osi pala, dostatecznie duża, aby można było przyłożyć urządzenie obciążające oraz urządzenia 

pomiarowe. Głowica powinna być odpowiednio zazbrojona, tak aby nie nastąpiło jej uszkodzenie pod wpływem 

przyłożonego obciążenia. 

Jeżeli zastosowana metoda wymaga umieszczenia czujników pomiarowych na głowicy pala, powinna być ona 

skuta do zdrowego betonu, oczyszczona z wody, mleczka cementowego, luźnych fragmentów betonu i powinna być 

łatwo dostępna dla wszelkich czynności związanych z wykonaniem badania. 

Jeżeli zostanie zastosowany element wieńczący testowany pal, powinien być on zlokalizowany centrycznie 

w stosunku do osi pala; połączenie pala ze zwieńczeniem powinno mieć wytrzymałość odpowiadającą wytrzymałości 

pala. Pod i wokół zwieńczenia powinna być zachowana odpowiednia przestrzeń, tak aby przy maksymalnym 

spodziewanym osiadaniu pala podczas badania, obciążenie nie przenosiło się poprzez zwieńczenie na grunt. 

 Wykonanie próbnego obciążenia 

 Warunki ogólne wykonania próbnego obciążenia 

Próbne obciążenie może być wykonane przy użyciu balastu, pali wyciąganych (kotwiących) lub specjalnie 

skonstruowanych zakotwień.  W każdym przypadku urządzenie do sprawdzenia nośności pali powinno być tak 

ustawione, żeby badany pal był obciążony osiowo. Po ustawieniu urządzeń obciążających i urządzeń pomiarowych, 

miejsce próbnego obciążenia nie powinno być narażone na wpływ wstrząsów pochodzących od ruchu pojazdów 

i maszyn pracujących w pobliżu (jako brak wstrząsów przyjmuje się możliwość wykonania odczytów z dokładnością do 

0,05 mm) ani wiatru (falowania wody). 

Z uwagi na duży koszt transportu i obsługi dźwigowej próbne obciążenia z użyciem balastu stosuje się 

w przypadku braku pali kotwiących w sąsiedztwie pala obciążanego lub ich niewystarczającej nośności na wyciąganie. 

Obciążenie balastem nie powinno być stosowane w przypadku pali ukośnych. W przypadku stosowania balastu, 

Wykonawca powinien wykonać prowizoryczne fundamenty oraz specjalne konstrukcje podpierające w taki sposób, aby 

nie powstały żadne nierównomierne osiadania, zginanie czy ugięcia, które mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo robót 

lub na skuteczność całej operacji. Składowanie balastu nie powinno mieć wpływu na osiadanie badanego pala. Wymaga 

to zachowania odległości krawędzi podpór balastu lub samego balastu od osi pala próbnie obciążanego, co najmniej 4D 

dla pali o średnicy D ≤ 0,6 m i nie mniej niż 2,5 m dla pozostałych pali. Skrzynia z materiałem balastowym powinna być 

przewiązana lub w inny sposób zabezpieczona przed utratą stateczności spowodowaną ugięciem konstrukcji 

podpierających lub innymi czynnikami. Balast powinien być umieszczony na konstrukcji podpierającej w taki sposób, 

aby oś obciążenia była usytuowana jak najbliżej osi pala. 

W przypadku stosowania do wykonania próbnego obciążenia pali wyciąganych (kotwiących) lub kotew 

gruntowych, powinny być one zaprojektowane w taki sposób, aby przenosiły przyłożone obciążenie bezpiecznie, bez 

nadmiernych deformacji, które mogłyby wpływać negatywnie na bezpieczeństwo robót. Pale kotwiące powinny być 

oddalone od pobocznicy badanego pala na odległość co najmniej równą 1/10 długości pala kotwiącego i nie mniejszą 

niż 2,0 m. 



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

219 

Podpory belki, na której opierają się czujniki powinny być posadowione w taki sposób, aby przemieszczenia 

gruntu nie spowodowało przemieszczenia belek, które mogłoby mieć wpływ na dokładność badania. Odległość podpór 

belki od osi pala obciążanego powinna wynosić co najmniej 4D dla pali o średnicy D ≤ 0,6 m i co najmniej  3,0 m dla 

pozostałych pali. 

 Próbne pionowe obciążenie pali  

Próbne obciążenie pala należy przeprowadzić w dwóch etapach. Pierwszy etap próbnego obciążenia należy 

doprowadzić do wartości nośności obliczeniowej pala. Obciążenie pala powinno wzrastać stopniami (1/8 ÷ 1/12) N, przy 

czym stopni tych nie powinno być mniej niż 10. Odczyty osiadań notować co 10 min ± 1 min. W przypadku stosowania 

siłowników należy przy tym dopompowywać olej do siłowników tak, aby utrzymywać ciśnienie danego stopnia 

obciążenia pala. Jeżeli osiadanie przy danym obciążeniu trwa dłużej niż 1 h, wówczas odstępy czasu między dalszymi 

odczytami można przyjmować dłuższe niż 10 min. Przed każdym powiększeniem obciążenia należy zaczekać aż do 

zakończenia osiadania pala od obciążenia poprzedniego. Zakończenie osiadań można przyjąć umownie w chwili, gdy 

średni przyrost osiadania w dwóch kolejnych okresach 10-minutowych jest nie większy niż 0,05 mm. Po osiągnięciu 

obciążenia zbliżonego do nośności obliczeniowej układ badawczy należy odciążyć stopniami, bez oczekiwania na zanik 

przemieszczeń. Po całkowitym odciążeniu pala pomiary kontrolne należy prowadzić aż do zaniku przemieszczeń pala.  

Drugi etap próbnego obciążenia należy kontynuować do uzyskania wartości siły Qmax (obciążenie badawcze), 

podanej w projekcie próbnego obciążenia.  W drugim etapie próbnego obciążenia siłę obciążającą należy zwiększać 

stopniami, przy czym do wartości nośności obliczeniowej nie oczekuje się na zanik osiadań. Po osiągnięciu wartości 

nośności obliczeniowej należy na każdym kolejnym stopniu oczekiwać na zanik osiadań pala. Maksymalne obciążenie 

badawcze należy utrzymywać do zaniku osiadań pala. Po osiągnięciu wartości obciążenia i zaniku osiadań, pal należy 

odciążyć stopniami bez oczekiwania na zanik przemieszczeń. Po odciążeniu pala należy zmierzyć jego przemieszczenie 

po ustabilizowaniu się. 

W czasie prowadzenia obciążeń dopuszczalne są przerwy polegające na zupełnym odciążeniu pala, przy czym 

przerwa nie powinna trwać dłużej niż 1 dobę. Po przerwie obciążenie pala należy podnieść do tego samego obciążenia, 

przy którym nastąpiła przerwa.  

 Próbne boczne obciążenie pali 

Przemieszczenie poziome pala należy mierzyć w dwóch poziomach. Ich wzajemna odległość nie może być 

mniejsza niż 1,0 m. Obciążenie boczne należy  zwiększać stopniowo tak, aby poszczególne stopnie obciążenia były 

jednakowe i równały się około 0,1 części projektowanego obciążenia Hn. Każdy stopień obciążenia należy utrzymywać 

przez co najmniej 10 min bez zmian do czasu, aż średni przyrost przemieszczenia w ciągu 10 min będzie mniejszy niż 

0,05 mm. Po osiągnięciu przewidywanego projektem obciążenia Hn i Hmax = (1,2÷1,5) Hr pal należy całkowicie odciążyć i 

zanotować jego trwałe przemieszczenia poziome.  

 Pomiary wykonywane podczas badania nośności pali 

W czasie próbnego obciążenia należy mierzyć: 

- wartości sił obciążających (w przypadku stosowania siłowników - na podstawie odczytów na 

manometrze wskazującym ciśnienie oleju w siłownikach), 

- przemieszczenia pionowe pala badanego i pali kotwiących urządzenie obciążające (przemieszczenie 

obciążanego pala należy mierzyć co najmniej dwoma czujnikami, przemieszczenie pali kotwiących 

można mierzyć jednym czujnikiem); przemieszczenia pala badanego należy mierzyć po każdej zmianie 

wartości obciążenia oraz w okresie oczekiwania na zanik jego przemieszczeń. Pale kotwiące można 

sprawdzić co drugi stopień obciążenia  z tym,  że w przypadku stwierdzenia istotnego ruchu pala 

kotwiącego należy zwiększyć częstotliwość odczytów,   

- dokładny czas wykonywania badań kontrolnych. 

 Dokumentacja badań nośności pali w terenie 

Po wykonaniu próbnego obciążenia pala Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi dokumentację badań 

nośności pala. Dokumentacja badań nośności pali winna zawierać: 

a) plan sytuacyjny z naniesioną siatką palowania i z zaznaczeniem pala próbnie obciążanego oraz naniesioną 

siatką badawczych otworów wiertniczych i sondowań, 

b) przekroje geotechniczne z naniesionym położeniem pali i rzędnymi ich głowic i podstaw, 

c) opis techniczny obiektu mostowego i poszczególnych badanych pali, 

d) dzienniki wykonywanych pali w gruncie, dla każdego badanego pala, który powinien zawierać: 

- dane o przebiegu i warunkach wykonywania pali, 

- rodzaj użytego sprzętu, 

- dane o przewierconych warstwach gruntu, 
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- ilość betonu do wykonania pala, 

- dane o położeniu i kształcie podstawy oraz głowicy pala, 

e) metryki pali, dla każdego badanego pala wg załącznika 1, 

f)  zestawienie wyników pomiarów wstępnych, obejmujących rzędne głowicy pala przed przystąpieniem do 

obciążeń próbnych, ewentualnie rzędne zaczepienia siły poziomej i wskazania początkowe czujników, 

g) protokół próbnego obciążenia pala z opisem przebiegu próbnego obciążenia zawierający godzinę 

rozpoczęcia i zakończenia badania wraz z opisem ważniejszych wydarzeń podczas badania, wg załączników 2 i 

4, 

h) dziennik osiadania pala wg załącznika 3, 

i)  dziennik próbnego bocznego obciążenia pala wg załącznika 5, 

j)  wykres zależności osiadania (przesunięcia)  pala od wielkości obciążenia, zawierający krzywą zależności 

osiadań (przesunięcia) pala od obciążenia wg wzorca zamieszczonego w PN-B-02482:1983. 

 Wykorzystanie pali próbnie obciążonych 

Pale próbnie obciążone i kotwiące mogą być wykorzystane do przenoszenia obciążeń w następujących 

wysokościach ich obciążeń obliczeniowych: 

a)  pale wciskane  

- 100%, jeżeli przy próbnym obciążeniu pala naprężenia w jego materiale (lub w  podłożu skalnym 

w przypadku pali opartych na skale) nie przekroczyły 60% naprężeń niszczących, w innym przypadku 

pale należy uznać za nienośne, 

b)  pale próbnie obciążane siłą boczną 

- 90% - w gruntach  niespoistych, 

- 80% - w gruntach spoistych. 

Pale te mogą być wykorzystane do przeniesienia 70% pionowych obciążeń obliczeniowych sprawdzonych 

zgodnie z postanowieniami PN-B-02482:1983, rozdz. 2, 

c) pale kotwiące 

- 100% - przy kontroli przemieszczeń głowicy pala kotwiącego i jej uniesieniu do 5 mm, 

- 80% -   gdy nie prowadzi się kontroli przemieszczeń pala kotwiącego. 

Jeżeli w trakcie przeprowadzania próbnego obciążenia pala zniszczeniu uległa głowica pala, należy ja rozkuć 

i odtworzyć. 

 Analiza wyników 

Po wykonaniu próbnego obciążenia pali należy dokonać analizy wyników i ocenić przydatność i jakość 

wykonywanych pali. Wyżej wymienione czynności wykonywane są na koszt Wykonawcy przez jednostkę badawczą 

niezależną od Wykonawcy. Jednostka badawcza wybrana przez Wykonawcę do dokumentacji badań, analizy 

i opracowania wyników podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 Program badań 

 Badania przed rozpoczęciem robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić: 

- aktualność świadectw legalizacji urządzeń pomiarowych, dopuszczające je do stosowania, 

- kierunek obrotów silnika pompy, 

- szczelność układu hydraulicznego, 

- poprawność działania i umocowania czujników zegarowych, 

- wykonanie konstrukcji obciążającej i jej zakotwienie na zgodność z projektem roboczym, 

- wykonanie pali wstępnych wg SST M.11.03.02, jeżeli zostały zastosowane do wykonania obciążenia 

próbnego. 

 Badania w czasie robót 

Kontroli podlegają: 
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- przygotowanie głowicy pala do próbnego obciążenia na zgodność z pktem 5.5, 

- sposób przyłożenia obciążenia, w tym jego osiowość względem obciążanego pala, 

- zamocowanie urządzeń pomiarowych i wykonanie próbnego obciążenia na zgodność z pktem 5.6, 

- przygotowanie dokumentacji badań na zgodność z pktem 5.7. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.  

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) pala wciskanego i/lub obciążonego siłą boczną poddanego próbnemu 

obciążeniu statycznemu lub kpl. dla całości robót. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- wykonanie pali wstępnych i urządzeń kotwiących, 

- wykonanie urządzenia do próbnego obciążenia pala. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2  SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz 

niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- dostarczenie uzgodnionego przez Inżyniera projektu technicznego próbnego obciążenia pala, 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, w tym, w zależności od zastosowanej technologii, 

wynajęcie lub zakup urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia, wynajęcie lub zakup 

siłowników, dostarczenie materiału balastującego, dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania 

ewentualnych pali kotwiących, 

- wykonanie pali wstępnych, jeśli są przewidziane w projekcie próbnego obciążenia, 

- montaż urządzenia do przeprowadzenia próbnego obciążenia w zależności od przyjętej technologii: 

montaż stalowej konstrukcji wsporczej,  montaż siłowników wraz z przemieszczeniem po placu 

budowy i demontażem, umieszczenie balastu, wykonanie pali kotwiących itp., 

- montaż urządzeń pomiarowych, 

- wykonanie próbnego obciążenia pala,  

- koszt dokumentacji badań, analizy i opracowania wyników przez jednostkę badawczą niezależną od 

Wykonawcy i zatwierdzoną przez Inżyniera, 

- koszt koordynacji działań, 

- koszt obsługi urządzeń pomiarowych i obsługi geodezyjnej, 

- koszt wykonania ewentualnych  pomostów roboczych dla obsługi pomiarów, 

- wykonanie badań wg pktu 6, 

- demontaż i odwiezienie urządzenia do próbnego obciążenia oraz odwiezienie siłowników,  

- uporządkowanie miejsca robót. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy 

PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
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32. M.12.01.03 STAL ZBROJENIOWA  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru zbrojenia betonu stalą A-IIIN . 

 Zakres stosowania STWIORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem betonu stalą klasy A-III  
elementów obiektów mostowych i obejmują: 

− przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów o średnicy jak w Dokumentacji Projektowej,  

− przygotowanie i montaż kotew talerzowych, 

− wiercenie i wlejanie kotew. 

 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej STWIORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  STWIORB D-M.00.00.00 
"Wymagania ogólne". 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 Pręty do zbrojenia betonu  

Pręty okrągłe, żebrowane ze stali klasy AIIIN o następujących parametrach: 

− średnica pręta 8÷32 mm, 

− granica plastyczności Re (min) 490÷500 MPa, 

− wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) 550 MPa,  

− wytrzymałość charakterystyczna 490 MPa, 

− wytrzymałość obliczeniowa 375÷420 MPa. 

− wydłużenie (min) A10 8÷10%, 

− zginanie do kąta 60º brak pęknięć i rys w złączu. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 

6935-2:1998. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. normami.  
Do zbrojenia betonu możliwe jest zastosowanie zamiennie gatunków stali (innych niż określono w Dokumentacji 

Projektowej) zgodnych z odpowiednimi normami PN-EN – po zaakceptowaniu przez Projektanta i uzgodnieniu Inżyniera. 
Dostarczona stal musi być oznaczona znakiem CE (ewentualnie budowlanym B). 
Odbiór stali na podstawie Świadectwa Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006. 
Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem dopuszczenia ich przez władze administracyjne na podstawie 

wyników badań wykonanych przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Zastosowanie stali innych gatunków niż określono w Dokumentacji Projektowej wymaga zgody Inżyniera oraz Projektanta. 

Wymagania przy odbiorze – dokumenty kontroli: 

Deklaracji własności użytkowych 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 
deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 
techniczką lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 
Świadectwo odbioru 

Wytwórca stali winien dołączyć Świadectwo Odbioru atest 3.1 (Badania Hutniczego) wg PN-EN 10204:2006, w którym ma 
być podane: 

− nazwa wytwórcy, 
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− nazwę odbiorcy  
− datę wystawienia świadectwa odbioru, 
− gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 
− numer wytopu lub numer partii, 
− wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
− masa partii, 
− rodzaj obróbki cieplnej. 

Cechowanie 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej wiązki) 
muszą znajdować się następujące informacje: 

− znak wytwórcy,  
− nazwę i adres producenta oraz zakładu produkcyjnego, 
− identyfikację wyrobu (nazwę, nazwę handlową, gatunek, średnicę nominalną masę wiązki lub kręgu, numer 

wytopu), 
− numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej, 
− numer i datę wystawienia certyfikatu zgodności, 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
− znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni), 
− długość teoretyczną lub długości początkową i końcową dla pozycji stopniowanych pakowanych wspólnie w wiązkę, 
− numer stallisty zawierającej pozycję w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni, 
− schemat kształtu z wymiarami dla pozycji giętych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni. 
− znak obróbki cieplnej, 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

W oznaczeniu należy podać: 
− nazwę wyrobu, 
− średnica nominalna, 
− długość prętów, 
− znak stali, 
− znak obróbki cieplnej, 
− numer normy wg której zostały wyprodukowane 

Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

Obowiązują następujące dokumenty: 
a) stallista – oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbą sztuk, średnicą, długością, odnośnikiem do 

rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich metkach przypiętych do pozycji ujętych 
w stalliście, 

b) deklaracja zgodności dostawy – dokument zawierający następujące dane: 

– nazwa odbiorcy, 
– nazwa zlecenia, 
– wykaz stallist wraz z wykazem rysunków z dokumentacji technicznej, 
– wykaz norm i/lub aprobat dla których wystawione są deklaracje zgodności, 
– dane osoby wystawiającej dokument wraz z podpisem, 
– wykaz świadectw odbioru dla każdej średnicy i dla każdego wytopu prętów i walcówek użytych w procesie 

produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych) obejmującej (obejmujących) dostawę, dla której 
deklaracja zgodności dostawy jest wystawiana, 

– unikatowy numer, 
– data wystawienia, 

c) świadectwa odbioru na materiały użyte przy produkcji dostarczanego zbrojenia zgodnie z wykazem  świadectw 
odbioru ujętym w deklaracji zgodności dostawy, 

d) dowód dostawy. 

Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni 

Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-S-10042 (z potwierdzeniem certyfikatem 
zgodności) lub posiadającej Aprobatę techniczną (z potwierdzeniem deklaracją zgodności). 

W przypadku stali o nieznanych właściwościach należy wykonać następujące badania: 
− sprawdzenie granicy plastyczności wg PN-EN ISO 6892-1:2010, 
− wytrzymałość na rozciąganie wg PN-EN ISO 6892-1:2010, 
− udarność – w przypadku przewidywanego spawania w niskich temperaturach, 
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Do badania należy pobrać minimum 5 próbek z każdej partii zgodnie z PN-EN ISO 6892-1:2010. Jakość prętów należy oceniać 
pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

Dostarczoną na budowę stal, która: 
− nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną, 
− oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
− pęka przy wykonywaniu haków, 

należy odrzucić. 

 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. 

 Materiały spawalnicze 

Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych, po akceptacji Inżyniera. 

 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. 

 Kotwy talerzowe 

Zaleca się kotwy talerzowe wg rozwiązań katalogowych opracowanych przez Biuro Projektów. 
Elementy kotwy: 

− blachy dociskowe izolacji 10×160×160 mm i 10×140×140 mm 

− tuleja ø 36 mm 

− śruba ISO 4017-M20x50-5.8 

− podkładka ISO-20-200HV 

− pręty kotwiące ø 12 mm ze stali gładkiej PB240, dopuszcza się stal A-IIIN.   
Gatunki stali poszczególnych elementów wg rysunków katalogowych. 

 Zaprawa epoksydowa lub klej 

Należy zastosować firmowe środki gotowe po zmieszaniu do wbudowania. 

 SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 
− giętarki, 
− prostowarki, 
− nożyce do cięcia prętów 
− spawarki, 
− wiertnicy lub wiertaki o odpowiedniej mocy do wykonania kotew. 
− lekki żuraw samochodowy, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 

 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 BHP. 

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.  

 WYKONANIE ROBÓT 

  Ogólne warunki wykonania robót 

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

 Zakres wykonywanych robót 
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5.2.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-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 odmrażać 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-S-10042. Na zimno na budowie można 

wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm.  
Pręty o ze stali zwykłej (która nie jest ulepszana cieplnie) średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 

podgrzewaniem. 
Dla prętów ze stali ulepszanej cieplnie (np. podczas walcowania) należy opracować technologię gięcia prętów o większych 

średnicach. Niedopuszczalne jest podgrzewanie prętów z takiej stali.  
Wydłużenia prętów [cm] powstałe podczas ich odginania o dany kąt  

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  [mm] 

Stal gładka 
miękka 

Rak = 240 
 [MPa]  

Stal żebrowana 

Rak ≥400 
 [MPa]  

400 < Rak ≤ 500  
 [MPa]  

Rak > 500 
  [MPa]  

        d ≤ 10 

10 < d ≤ 20 

20 < d ≤ 28 
        d > 28 

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

- 

do = 3d 
do = 4d 
do = 6d 
do = 8d 

do = 4d 
do = 5d 
do = 7d 

- 

do = 4d 
do = 5d 
do = 8d 

- 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż 
5d dla stali A-I i nie mniejsza niż 10d dla stali A-II. W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

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-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.  

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz zbrojenia 
wykonanego z drutów w postaci pętlic. Metoda ta może być szczególnie stosowana w przypadku zastosowania stali klasy AIIIN lub 
AIII. Należy stosować odpowiednio dostosowaną  technologię łączenia prętów z ww. stali przez spawanie, gdyż bez zastosowania 
specjalnej technologii spawania złącza takie mogą być kruche. 
5.2.2. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez Inżyniera. 
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Przed montażem zbrojenia ław należy wywiercić otwory w przyczłokach. Kotwy montować na zaprawę epoksydową lub 
klej, zgodnie z dokumentacją projektową. 

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 o średnicy 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-S-10042. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić 

co najmniej: 
0,07 m  - dla zbrojenia głównego podpór masywnych, 
0,055 m- dla strzemion podpór masywnych, 
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. 

5.2.2.1. 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, 

Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż –5ºC. 
5.2.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) pojedynczych prętów prostych, prętów z hakami oraz 
zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Długości zakładów w połączeniach zbrojenia należy obliczać w zależności od ilości 
łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia wg normy PN-S-10042 p.12.8. 

Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 

− dla prętów żebrowanych  50%, 
W jednym przekroju można łączyć na zakład bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego, niepracującego. 

Odległość w świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie powinna być mniejsza niż 2d i niż 20mm. 
5.2.2.3. Kotwienie prętów. 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy obliczać wg normy PN-S-
10042  p. 12.6.  

Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 

− dla prętów żebrowanych ściskanych – 25 d 

− dla prętów żebrowanych rozciąganych – 40 d 

 Kotwy talerzowe i rury 

W celu zwiększenia stabiliności kap chodnikowych należy w deskowaniu płyty osadzić dolne części kotew talerzowych, 
Górne części kotew wkręcić przed montażem zbrojenia kap. Możliwe jest zastosowanie kotew wklejanych po uprzednim wierceniu 
otworów. 



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

227 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne warunki kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Producent powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji - w skrócie ZKP. 
Sporządzane i przechowywane przez producenta dokumenty powinny wskazywać, jakie procedury sterowania jakością są 

stosowane w czasie produkcji i dopuszczania poszczególnych wyrobów i materiałów do obrotu. 
Zbrojenie po montażu, bezpośrednio przed zabetonowaniem powinno być skontrolowane i odebrane przez Inżyniera. 

 Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania. 

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność z Dokumentacją Projektową oraz 
podanymi poniżej wymaganiami.  

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z PN-EN 10021:2009 należy sprawdzić 

− dostarczone dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu oznakowanie znakiem CE lub B (certyfikaty 
lub deklaracje zgodności), 

− wyniki badań oraz atesty dostarczone przez Producenta, 

− zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 

− stan powierzchni prętów 

− wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów 
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. 

Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 

− średnice i ilość prętów,  

− rozstaw prętów, 

− rozstaw strzemion, 

− odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 

− długość prętów, 

− położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 

− wielkość otulin zewnętrznych, 

− gatunek stali, 

− powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą,  

− pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania.  
Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Inżyniera również po betonowaniu przy użyciu przyrządów 

magnetycznych. 
Dopuszczalne tolerancje: 

− różnice w rozstawie między prętami głównymi w płytach nie powinny przekraczać ± 1,0 cm, 

− odchylenie od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%, 

− różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia prętów lub odgięć nie mogą przekraczać ± 5,0 cm. 

− różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 0,5 cm, 

− otuliny zewnętrzne powinny być utrzymane w granicach wymagań projektowych z tolerancją dodatnią 0,5 cm, 

− liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% wszystkich 
skrzyżowań (25% na jednym pręcie), 

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

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-III, 1 szt. otworu lub kotwy, 1 m zamontowanej 

rury. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

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

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Podstawą płatności jest ryczałt. Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności opisane w niniejszej Specyfikacji, 

Dokumentacji Technicznej oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu. Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie robót podstawowych 
oraz wszystkich robót towarzyszących, wynikających z warunków realizacyjnych. 
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Cena obejmuje również wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót na terenie PKP (m.in. uzgodnienie terminu i 
zakresu robót). 

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 kg zbrojenia betonu stalą obejmuje m.in.: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup, transport i składowanie materiałów, 

− wiercenie otworów i wklejanie kotew, 

− oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 

− wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład), 

− montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawania wraz z jego stabilizacją oraz zabezpieczeniem 
odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 

− oczyszczenie terenu robót, 

− usunięcie niepotrzebnych materiałów poza Plac Budowy, 

− wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
PN-H-84023/01:1989 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki. 
PN-H-84023/06:1989 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. [PN-H-84023-06:1989/Az1:1996] 
PN-H-93000:1984 Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty wykonane na gorąco. 
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - Pręty i walcówka żebrowana.  
PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze pokojowej 
PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10021:2009 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
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 stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 
PN-EN ISO 7438:2006 Metale Próba zginania. 
PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: Pręty, walcówka i drut do zbrojenia 

betonu  
PN-EN ISO 15630-2:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: Zgrzewane siatki do zbrojenia  

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 - z dnia 3.08 2000 
r.)  

Oraz wszelkie aktualizacje i zmiany powyższych przepisów. 
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33. M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem elementów obiektu z betonu konstrukcyjnego  . 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagań z wykonaniem elementów obiektu z betonu konstrukcyjnego: 
Mieszanka betonowa klasy C30/37 dla wykonania konstrukcji skrzydełek, ścianek, fundamentów i kap, klasa ekspozycji, 

XA1(PL) i XF2 (PL).   
Mieszanka betonowa klasy C35/45 dla wykonania konstrukcji przęsła, klasa ekspozycji, XA1(PL) i XF2 (PL).   
Mieszanka betonowa klasy C12/15 dla wykonania podlewek. 

 Określenia podstawowe.  

1.4.1. Beton zwykły – beton o gęstości w stanie suchym  powyżej 2000 kg/m3, ale nie przekraczający 2600 kg/m3 powstały ze 
zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje 
właściwości w wyniku hydratacji cementu. 

1.4.2. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie 
wybraną metodą. 

1.4.3. Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
1.4.4. Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku 

oczka kwadratowego 2mm. 
1.4.5. Zarób mieszanki betonowej – ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika 

transportowego. 
1.4.6. 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. 
1.4.7. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (na przykład C25/30), klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie; liczby po literze „C” oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG (wg niniejszej specyfikacji) określoną na 
próbkach betonowych odpowiednio: walcowych o średnicy Ø150mm i wysokości 300mm / sześciennych o krawędzi równej 
150mm, (na przykład C25/30 oznacza beton, dla którego wytrzymałość gwarantowana określana na próbkach walcowych 
wynosi 25 MPa, a na kostkach sześciennych wynosi 30 MPa). Jeżeli w treści specyfikacji klasa betonu została opisana 
poprzez indeks „B” oznacza to, że liczby po literze B oznaczają wytrzymałość gwarantowaną RbG określaną na próbkach 
betonowych sześciennych o krawędzi równej 150mm. Ilekroć w STWIORB i w Dokumentacji Projektowej pojawi się klasa 
betonu B30 należy ja oczytać jako C25/30. 

1.4.8. Wytrzymałość gwarantowana – wytrzymałość zapewniona z 95 % prawdopodobieństwem uzyskana w wyniku badań na 
ściskanie dla danej objętości betonu. 

1.4.9. Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.10. Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np.F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 

działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
1.4.11. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W4) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody; 

liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.12. Rusztowania mostowe – pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania projektowanego obiektu mostowego. 

Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące. 
1.4.13. Rusztowania robocze – rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 
1.4.14. Rusztowania montażowe – rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z gotowych 

elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 
1.4.15. Rusztowania niosące – rusztowania służące  do przenoszenia obciążeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, 

żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
1.4.16. Deskowanie – element robót tymczasowych używany do nadania pożądanego kształtu konstrukcji betonowej lub 

żelbetowej oraz podtrzymania zbrojenia i mieszanki betonowej w czasie betonowania, usuwany po stwardnieniu betonu. 
Składa się głównie z materiałów osłonowych (np. deski, sklejka, blachy lub arkusze z tworzyw sztucznych), pozostających w 
bezpośrednim kontakcie z betonem oraz belek poprzecznych i podłużnych podpierających bezpośrednio elementy 
osłonowe. 

1.4.17. Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami stosowanymi lub użytymi w STWIORB DM.00.00.00. 

 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 MATERIAŁY  

 Ogólne wymagania 

 
Ogólne wymagania dotycz. materiałów, ich pozyskiwania i składowania, wg STWIORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do betonu konstrukcyjnego należy stosować materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i stosowania. Przed 

przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie deklaracji 
własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską aprobatą 
techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczką lub 
aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności 
materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.. 

 Wymagania dotyczące betonu konstrukcyjnego 

Beton konstrukcyjny powinien mieć wytrzymałość określoną klasą wytrzymałości na ściskanie według PN-EN 206-1 zgodną 
z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu według PN-EN 206-1 i PN-B-06265 oraz odpowiadać wymaganiom podanym 
w dokumentacji projektowej. 

Beton w elementach konstrukcji narażonych na agresywne oddziaływanie zamrażania /rozmrażania bez środków 
odladzających albo ze środkami odladzającymi powinien wykazywać odporność na działanie mrozu oznaczoną stopniem 
mrozoodporności według PNB-06250 nie mniejszą niż F150 niezależnie od klasy ekspozycji. 

 
Beton w elementach konstrukcji narażonych na oddziaływanie środowiska chemicznie agresywnego powinien wykazywać 

odporność na penetrację wody pod ciśnieniem według PN-EN 12390-8 mierzoną maksymalną głębokością penetracji nie większą niż: 
- 60 mm w klasie ekspozycji XA1, 

 
       Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy: 
 

Cecha Wymagania 

Nasiąkliwość Do 5% 

Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (dawniej W8) 

 

 Cement.  

Do wykonania wsztstkich betonów należy stosować cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny, zgodny z PN-EN 197-1: 

− do projektowanych betonu klasy C30/37 i wyższych  – klasy 42,5 NA. 
Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002 oraz ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

z dnia 30 maja 2000r wymaga się, aby cement ten charakteryzował się następującym składem: 

− zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) (C3S) nie większa niż 60 %,  

− zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego (C3A)  możliwie niska, do 7%,  

− zawartość określona ułamkiem masowym glinianów (C4AF+2C3A) < 20 %.  

− zawartość alkaliów do 0,6%, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0,9%. 
Dopuszcza się, w razie potrzeby zastosowanie cementów o wysokiej wczesnej wytrzymałości. 
Świadectwo jakości cementu i bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Każda partia cementu portlandzkiego dostarczona do wytwórni będzie posiadać świadectwo fabryczne (badania zgodnie z 

PN-EN 196-1 i PN-EN 196-3) tak, aby można było sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie – 

niedopuszczalne. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być użyty do betonu. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Każda partia cementu portlandzkiego dostarczana będzie ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-EN 196-1 i 

PN-EN 196-3) tak, aby sprawdzić czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-EN 197-1. Wyniki badań należy przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji. 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 
Oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
Oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
Sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie – 

niedopuszczalne. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być użyty do betonu. 
Magazynowanie i okres składowania.  
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Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08 i PN-EN 197-1:2002.  
Wykonawca powinien dokonywać kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez 

oczekiwania na zlecenie Inżyniera, w urzędowym  laboratorium do badań materiałowych i przekazywać nadzorowi kopie wszystkich 
świadectw tych prób, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy.  

Do produkcji betonu nie należy stosować cementu przed upływem 1 tygodnia po jego wyprodukowaniu oraz: 
po upływie terminu przydatności do stosowania,  
w przypadku zamoknięcia lub zawilgocenia. 

 Kruszywo.  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego należy stosować kruszywa naturalne według PN-EN 12620. 
Ocena zgodności kruszyw do betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich wymagana jest według 

systemu oceny 2+. 
Jako kruszywo grube powinny być zastosowane kruszywa naturalne o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 

mm spełniające następujące wymagania podane w tablicy: 
 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

1 2 3 

 Uziarnienie według PN-EN 933-1  w zależności od wymiaru   
1 kruszywa, kategoria nie niższa niż:   

 D/d < 2 lub D < 11,2 mm GC 85/20 

 D/d > 2 i D > 11,2 mm GC 90/15 

 Tolerancja  uziarnienia  w  zależności od   
2 wymiaru kruszywa, kategorie:   

 D/d < 4 GT 15 

 D/d > 4 GT 17,5 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f1,5 

4 
Kształt kruszywa grubego według PN-EN 933-3  lub według PN-EN 933-4, 

kategoria nie wyższa niż FI20 lub SI20 

 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej   
5 i łamanej w kruszywie grubym według PN-EN 933-5, kategoria C100/0 
 nie niższa:   

 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6  w  1  % NaCl, badana   
 na kruszywie o wymiarze 8/16; wartość nie wyższa niż w %: 6 LA25 

6 oraz odporność kruszywa na rozdrabnianie według    PN-EN 1097-2 badana na 
kruszywie   o   wymiarze   10/14, rozdz.5 kategoria nie wyższa niż: 

2 LA40 

 „Zgorzel słoneczna" bazaltu według PN-EN 1367-3, badana na   
7 kruszywie o wymiarze 10/14; kategoria: SBLA 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: deklarowana przez producenta 

9 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

10 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9: 

WA24 deklarowana przez 
producenta 

11 Skład   chemiczny   -   uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 

12 
Reaktywność  alkaliczno  - krzemionkowa; stopień potencjalnej   reaktywności 

według PN-B-06714-46: 
stopień potencjalnej 

reaktywności 0 1) 

 Zawartość  siarczanów rozpuszczalnych w kwasie według PN-EN 1744-1, rozdz.12, 
nie wyższa niż kategoria: 

AS0,2 

 Zawartość siarki całkowitej według PN-EN 1744-1 rozdz.11; 1 
14 wartość nie wyższa niż w %: 

15 
Zawartość   chlorków   rozpuszczalnych w wodzie według PN-EN 1744-1, rodz.7; 

wartość nie wyższa niż w %: 
0,02 

16 Zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 1774-1 p. 14.2; wartość nie wyższa niż w %: 0,1 

17 Zawartość substancji organicznych według PN-EN 1744-1, p.15.1: 
barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
1) w przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej należy 

wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: reaktywność 
alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

Jako kruszywo drobne powinno być stosowane kruszywo o uziarnieniu nie większym niż 4 mm, spełniającym następujące 
wymagania podane w tablicy: 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania 

1 2 3 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF 85 

2 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż:  
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3 Tolerancje deklarowanego typowego uziarnienia kruszywa drobnego 
zgodnie z tablicą C. 1 w normie 

PN-EN 12620 

4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 

5 Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 

6 Reaktywność alkaliczno - krzemionkowa; stopień potencjalnej reaktywności 
według PN-B-06714-46: 

stopień potencjalnej 
reaktywności 0 1) 

7 
Zawartość siarczanów rozpuszczalnych w kwasie według PN-EN 1744-1, rozdz.12; 

nie wyższa niż kategoria: 
AS 0,2     

8 
Zawartość siarki całkowitej według PN-EN 1744-1, rozdz.11; wartość nie wyższa 

niż w %: 
1 

9 
Zanieczyszczenia lekkie według PN-EN 17741, p. 14.2; wartość nie wyższa niż w 

%: 
0,5 

10 Zawartość substancji organicznych według PN-EN 1744-1, p.15.1: 
barwa nie ciemniejsza niż 

wzorcowa 
1) w przypadku stwierdzenia, że badane kruszywo odpowiada 1 stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej należy 

wykonać badanie dodatkowe zgodnie z PN-B-06714-34; dopuszczenie do zastosowania przy spełnieniu wymagania: reaktywność 
alkaliczna z cementem nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych większych niż 0,1 %. 

 Woda 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Stosowanie wody pitnej nie wymaga badań. 
Zabrania się stosowania wody z systemów recyklingu. 

Część wody zarobowej jest potrzebna do wiązania betonu, jest to woda aktywna chemicznie związana w betonie. Ilość 
wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo - wodny w/c = 0,2 do 0,25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania 
mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna, która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro-
i makropory obniżające wytrzymałość betonu.  

  Domieszki do betonu i dodatki mineralne 

Do betonu zaleca się stosowanie domieszek modyfikujących właściwości mieszanki lub stwardniałego betonu, 
poprawiających właściwości betonu lub zapewniających uzyskanie specjalnych właściwości. 

Zawartość całkowita stosowanych domieszek do betonu powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 206-1. 
Do betonu przeznaczonego do wykonania elementów narażonych na oddziaływanie środowiska w klasach ekspozycji: XF2, 

XF4 zaleca się stosowanie domieszki napowietrzającej. 
Przydatność domieszek do betonu powinna być ustalona na podstawie wymagań określonych w PN-EN 934-1 i PN-EN 934-

2. W składzie i właściwościach stosowanychdomieszkach, z uwagi na trwałość betonu, szczególnie istotne są: 

− zawartość chloru i chlorków rozpuszczalnych w wodzie, 

− zawartość alkaliów, 

− oddziaływanie korozyjne. 
W przypadku stosowania więcej niż jednej domieszki kompatybilność tych domieszek należy sprawdzić w badaniach 

wstępnych. Kompatybilność domieszki napowietrzającej z innymi domieszkani należy stwierdzić na podstawie kryteriów dotyczących 
domieszek napowietrzających, określonych w PN-EN 934-2. Stosowanie domieszki napowietrzającej w betonie wykonanym z 
cementu innego niż CEM I wymaga także sprawdzenia w badaniach wstępnych, odniesionych do kryteriów zawartych w PN-EN 934-
2. 

Dopuszcza  się  stosowanie  do betonu dodatku pyłu krzemionkowego według PN-EN 13263-1. 
Dodatki uplastyczniające - plastyfikatory. 
Stosowanie plastyfikatorów pozwala na zmianę konsystencji mieszanki bez zmiany składu betonu i przy założonej 

wytrzymałości. Zmniejszenie ilości wody zarobowej dla uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorów wynosi 
10 do 20%, zagęszczenie i szczelność betonu są większe.  

Ulega podwyższeniu odporność na korozję siarczanową.  
Zaleca się stosowanie: 
Plastyfikatora, który powoduje: 

− zwiększenie trwałości betonu poprzez podwyższenie jego szczelności 

− zwiększenie wytrzymałości i urabialności betonu 

− zmniejszenie nakładu pracy podczas betonowania (łatwiejsze rozprowadzanie betonu w deskowaniu, krótszy czas 
wibrowania, łatwiejsze opróżnianie środków transportu i podawanie pompami). 

Dozowanie ok. 1% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do świeżo rozrobionej mieszanki (nigdy 
do suchej masy!). 

Środka napowietrzającego, który powoduje: 

− zwiększenie mrozoodporności i odporności na środki odladzające 

− zmniejszenie nasiąkliwości i przepuszczalności dla wody 

− poprawianie urabialności 
Dozowanie 0,6% wagi cementu. Dodawać do wody zarobowej lub bezpośrednio do świeżo rozrobionej mieszanki (nigdy do 

suchej masy!). Środek taki zaleca się szczególnie jako dodatek do gzymsów. 
Dodatki uszczelniające.  
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Sposób działania to zagęszczenie struktury betonu, przez co następuje podwyższenie wodoszczelności.  
Zaleca się stosowanie: 

− Np. preparatu na bazie mikrokrzemionki  która powoduje: 

− zwiększenie trwałości betonu (beton wodoszczelny, mrozoodporny, odporny na cykle zamrażania-rozmrażania, 
na działanie soli odladzających i na karbonizację). 

− Zwiększenia wytrzymałości, 

− Poprawa urabialności 
Dozowanie wagowe 5-10% wagi cementu. Dodawać do suchej mieszanki przed wlaniem wody zarobowej. 
Opóźniacz do betonu 
Zaleca się stosowanie domieszki, która powoduje: 

− przy betonach monolitycznych uzyskanie w przybliżeniu jednakowego początku wiązania w całości monolitu, 

− opóźnienie rozpoczęcia procesu wiązania, 

− podwyższenie wytrzymałości końcowej, 

− polepszenie urabialności, 

− zmniejszenie skurczu i pełzania, 

− poprawa wyglądu zewnętrznego betonu po rozdeskowaniu. 

 Właściwości mieszanki betonowej. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 
(przy śr. temp. dobowej nie większej od 10ºC), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie betonu poszczególnych klas po 28 
dniach przyjmuje się równe wartościom 1,3 RbG. W celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i betonu zaleca się stosowanie 
domieszek wg 2.2.4. 

Mieszanka betonowa: 
Projekt mieszanki betonowej powinien odpowiadać wymaganiom podanym w Kontrakcie. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 

szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie. Skład ustala laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium 
na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz z wynikami 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników mieszanki oraz wynikami potwierdzającymi uzyskanie założonych wymaganych 
właściwości mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna być przedłożona z takim wyprzedzeniem czasowym, które umożliwi 
Inżynierowi sprawdzenie właściwości poszczególnych składników, mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu próbnego, 
a w przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty. 

Współczynnik woda/cement (w/c), określany jako stosunek efektywnej zawartości wody do zawartości cementu w 
mieszance nie powinien być większy niż 0,45 w przypadku klasy wytrzymałości betonu C30/37 i wyższej lub nie większy niż 0,50 w 
przypadku klasy betonu C25/30 lub niższych ( także C12/15). 

Minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż wymagana, w zależności od klas 
ekspozycji betonu według PN-EN 206-1 i PN-B-06265. 

W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być mniejsza niż 380 
kg/m3, a współczynnik woda/cement (w/c) nie powinien być większy niż 0,40. 

Maksymalna zawartość cementu w mieszance betonowej nie powinna być większa niż: 

− 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30 lub niższych ( także C12/15), 

− 450 kg/m3 dla betonów klasy C 30/37 i wyższych. 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
Zawartość chlorków w betonie nie powinna przekraczać maksymalnych wartości podanych w PN-EN 206-1. 
Maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać uwzględniając otulinę zbrojenia oraz minimalną szerokość 

przekroju elementu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku 
betonowania. 

Zawartość frakcji do 2 mm w mieszance kruszyw powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewnić niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna przekraczać: 

− 42 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 16,0 mm, 

− 38 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 22,4 mm, 

− 37 % w przypadku mieszanki o uziarnieniu do 31,5 mm. 
 
 
 
 
Zalecane graniczne krzywe uziarnienie kruszywa do betonu podano w tablicy: 

 Ułamek masowy kruszywa Ułamek masowy kruszywa Ułamek masowy kruszywa 
Sito przechodzącego przez sito, przechodzącego przez sito, przechodzącego przez sito, 
#, [%] [%] [%] 

[mm] wymiar kruszywa wymiar kruszywa wymiar kruszywa 
 D < 16,0 mm D < 22,4 mm D < 31,5 mm 
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0,25 3-8 2-9 2-8 

0,50 7-20 5-17 5-18 

1,0 12-32 9-26 8-28 

2,0 21-42 16-38 14-37 

4,0 36-56 28-51 23-47 

8,0 60-76 45-67 38-62 

16,0 100 73-91 62-80 

22 4 - 100 76-92 

 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 nie powinna wykraczać: 
powyżej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzającej, 
poza granice przedziałów podanych w poniższej tablicy, w przypadku stosowania domieszki napowietrzającej do wykonania 

elementów narażonych na oddziaływanie środowiska w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4: 
 

Wymiar kruszywa 
D, [mm] 

Etap wykonywania badań 

Tolerancja 
pomiarowa, [%] 

 
Projektowanie składu 

mieszanki betonowej, [%] 

Zatwierdzanie recepty, próba 
technologiczna, kontrola 

jakości robót, [%] 
 

16,0 4,5 - 6,0 4,5 - 6,5 - 0,5 +1,0 

22,4 4,0 - 5,5 4,0 - 6,0 

31,5 4,0 - 5,5 4,0 - 6,0 

 
Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna być dostosowana do warunków zagęszczenia i zabudowy. Klasa 

konsystencji mieszanki betonowej według metody opadu stożka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna wynosić: S2 (od 50 mm 
do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm). 

 
Pomiar konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać jedną z metod wg poniższej tabeli 
 

 zakresy do badania wg metody pomiaru  Klasa 

opad stożka  ≥ 10 mm i ≤ 210 mm PN-EN 12350-2 S1 ÷ S4 

czas Vebe ≤ 30 s i  > 5 s PN-EN 12350-3 V1 ÷ V3 

stopień zagęszczalności ≥ 1,04 i < 1,46 PN-EN 12350-4 C1 ÷ C3 

średnica rozpływu > 340 mm i ≤ 620 mm PN-EN 12350-5 F2 ÷ F5 

Konsystencję należy badać na próbce pobranej na początku rozładunku, po rozładowaniu co najmniej 0,3 m3 
 
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej 7 do 13s sprawdzana aparatem Ve-Be.  
Dopuszcza się badanie konsystencji plastycznej (od 2cm do 5cm) stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 

Dopuszczalne tolerancje należy przyjmować zgodnie z PN-EN 206-1 
Przy ustalaniu składu betonu średnia wytrzymałość na ściskanie fcm próbek powinna większa niż wartość fck z zapasem 

niezbędnym dla spełnienia kryteriów zgodności podanych w PN-EN 206-1 p.8.2.1. Zaleca się, aby zapas był dwa razy większy niż 
przewidywane odchylenie standardowe i wynosił od 6 do 12 [MPa] ( fcm > fck + 6-12 [ MPa] ), przy czym fck oznacza wytrzymałość 
charakterystyczną betonu na ściskanie oznaczoną na próbkach sześciennych. W przypadku innych wyspecyfikowanych właściwości 
beton powinien spełniać wartości określone w specyfikacji z odpowiednim zapasem. 

 Materiały na elementy deskowań. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowań i deskowań według zasad niniejszych STWIORB są: 

 Elementy drewniane 

Drewno klasy nie niższej niż K33, bez sęków, o grubości nie mniejszej niż 18mm, łączone w sposób zapewniający szczelność 
deskowania i spełniające wymagania: 

Drewno  tartaczne  iglaste stosowane do robót ciesielskich  powinno odp. wymaganiom PN-67/D-95017, 
Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-63/B-06251 i PN-67/D-95017, 
Tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, klocki, itp. powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-72/D-96002, 
Płyta  pilśniowa  twarda grubości 5mm, lub sklejka iglasta wodoodporna, 
Środek  adhezyjny  dla  posmarowania  deskowań od wewnątrz przed betonowaniem.  

 SPRZĘT 

 Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Wymagania szczegółowe 
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Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej wydajności i dobrej jakości.  
Powinien być dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w przewidzianych warunkach. 

Wykonawca powinien przedstawić opis metody wykonania, zawierający szczegóły proponowanego sprzętu. 

 Urządzenia dozowania kruszywa, cementu,  wody, domieszek i dodatków 

Urządzenia do dozowania kruszywa, cementu,  wody, domieszek i dodatków powinny spełniać wymagania dokładności co 
najmniej jak dla klasy (IIII) – dokładność zwykła – wg PN-EN 45501.  

Dopuszczalne błędy sprzętu do ważenia powinny być nie większe niż określono w tabeli poniżej. 
 

Dla obciążeń (m) wyrażonych w działkach elementarnych (e) Dopuszczalne błędy maksymalne 

Klasa (IIII) Weryfikacja wstępna Użytkowanie 

0≤m≤50e ± 0,5 e ± 1,0 e 

50e≤m≤200e ± 1,0 e ± 2,0 e 

200e≤m≤1000e ± 1,5 e ± 3,0 e 

 

Wagi przeznaczone do dozowania (ważenia) cementu należy kontrolować przynajmniej dwa razy w miesiącu i regulować 
przynajmniej raz w roku. 

Urządzenia do dozowania wody i domieszek należy sprawdzać przynajmniej raz w miesiącu. 
Wszystkie urządzenia do dozowania powinny mieć ważne świadectwo kalibracji.  
Cementy, kruszywa oraz dodatki proszkowe należy dodawać masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekłe dodatki mogą 

być dozowane masowo lub objętościowo. 
 
Dopuszczalne tolerancje dozowania składników mieszanki według PN-EN 206 podano w tablicy: 
 

Składniki mieszanki 
betonowej 

Cement, woda, kruszywo, 
domieszki i dodatki stosowane 
w ilości > 5 % 

Domieszki i dodatki 
stosowane w ilości > 5 % 

Dopuszczalne tolerancje (w % 
wagowo) 

± 3 % ± 5 % 

Wytwórnia powinna posiadać zakładowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami PN-EN 206-1. 

 Urządzenia do produkcji, transportu i układania mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do produkcji, wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni mające wpływ na jakość produkowanej 
mieszanki betonowej zostaną komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera.  

Produkcja może się odbywać jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego 
zlecenie i zatwierdzone przez Inżyniera. Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mieć własne laboratorium lub też, za 
zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Inżynier będzie dysponował własnym laboratorium lub 
będzie wykorzystywał laboratorium Wykonawcy (Producenta), uczestnicząc w badaniach. Roboczy skład mieszanki laboratoryjnej 
przygotuje Wykonawca (Producent), opracowując go na podstawie recepty laboratoryjnej. Skład mieszanki betonowej określony 
symbolem recepty powinien być wprowadzony do pamięci komputera węzła betoniarskiego. Czas mieszania składników powinien 
być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju urządzenia 
mieszającego. 

Urządzenia do produkcji betonu powinny być automatyczne lub pół-automatyczne, a kruszywa, cement, woda i domieszki 
należy dozować wagowo. Nie dopuszcza się betoniarek wolnospadowych. 

W zasobnikach ustawionych przy betoniarkach powinno być dość wolnej przestrzeni, tak aby materiał nie wysypywał się z 
nich. Pojedynczy zarób betonu nie powinien mieć objętości mniejszej niż 0,75m3. 

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji  umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub  pompy  przystosowanej  do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od 10m.  

Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodność 
powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 

Sprzęt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien być odpowiedni do rodzaju mieszanki betonowej, 
wysokości oraz odległości na jakich beton ma być wyładowany.  

Przy użyciu do podawania betonu pompy mechanicznej średnica rury podającej beton nie powinna być mniejsza niż 
125mm.  

Tam gdzie jest to wskazane przez projekt elementy betonować należy w systemie ciągłym i do tego wymogu należy 
dostosować sprzęt. 
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Do zagęszczania betonu należy używać wibratorów wgłębnych (buławowych) o minimalnej częstotliwości wibracji równej 
6000 drgań na minutę. Średnica buławy wibratora nie powinna być większa niż 65% odległości w planie między prętami. Wibratory 
belkowe lub listwowe używane do zagęszczania powierzchni betonowych na pomostach obiektów mostowych powinny 
charakteryzować się taką samą częstotliwością drgań na całej szerokości belki. 

 TRANSPORT 

 Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności  ułożenia  

i  umocnienia  ładunku  akceptowanymi  przez Inżyniera.  
Warunki  dostawy  mieszanki  betonowej  do  miejsca  jej  układania  powinny  być  zgodne  z wymaganiami PN-EN 206-1. 

 Transport składników betonu  

Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu, oraz powinny być przystosowane do plombowania 
wsypów i wysypów. 

Transport kruszyw nie powinien powodować ich segregacji. 
Transport domieszek i dodatków powinien spełniać wymagania określone przez producenta. 

 Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Transport  mieszanki betonowej z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być  wykonywany przy użyciu odpowiednich 
środków w celu uniknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu.  

Należy uniemożliwić: 
segregację składników (naruszenie jednorodności masy), 
zmianę składu masy w stosunku do stanu początkowego (bezp. po wymieszaniu) 
zanieczyszczenie mieszanki, 
zmiany temperatury przekraczające temp. dopuszczalną 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim 

stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie konsystencji badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonej może wynosić 1cm przy 

zastosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą „Ve-Be” różnica nie powinna przekraczać: 
- dla betonów gęstoplastycznych  4  ÷ 6 % 
- dla betonów wilgotnych 10 ÷ 15 % 

 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Środki do transportu betonu 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. 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. 

 Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

− 90 min. przy temperaturze otoczenia +15ºC,  

− 70 min. przy temperaturze otoczenia +20ºC, 

− 30 min. przy temperaturze otoczenia +30ºC,  
Czas transportu powinien zapewnić dostarczenie mieszanki do miejsca układania o konsystencji założonej w projekcie. 

Mieszanka powinna być dostarczona bez przeładunku. 
Transport masy przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu następujących warunków: 

− masa betonowa musi być konsystencji co najmniej plastycznej (2÷5 cm wg stożka opadowego), 

− szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa od 1m/s, 

− kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 180 przy transporcie do góry i 120 przy transporcie w 
dół, 

− 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, 

− odległość transportu  nie większą od 10 m. 
Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania 

ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. 
Obowiązkiem Inspektora jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 Transport pozostałych materiałów   

Transport pozostałych   materiałów  dowolnymi   środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod 
względem możności  ułożenia  i  umocnienia ładunku akceptowanymi  przez Inżyniera.  

Przy  transporcie należy przestrzegać zasad obowiązujących w transporcie drogowym.  
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 WYKONANIE ROBÓT 

 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Zalecenia ogólne 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową, STWIORB oraz wymaganiami odpowiednich 
Polskich Norm oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera. 

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawcę powinna zawierać Program Zapewnienia Jakości (PZJ) oraz 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe, projekty 
wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

− organizację ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy, 

− specyfikację betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczące betonu, 

− sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

− sposób transportu mieszanki betonowej, 

− projekt betonowania zawierający ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej, 

− harmonogram betonowania, który powinien określać m.in.: prędkość układania i zagęszczania mieszanki 
betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizacji, wykaz przerw w 
betonowaniu oraz sposób łączenia betonu w przerwach, 

− sposób pielęgnacji betonu, 

− sposób i warunki rozformowania konstrukcji, 

− metodologię naprawy ewentualnych błędów wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu, 

− zestawienie wymaganych badań i pomiarów. 

 Wytwarzanie betonu 

Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez Inżyniera. 
Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 

2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest 
również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%.  

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą warunkom jednorodności, 
o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny, posiadać jednolitą spójność, by w czasie transportu i innych operacji 
nie wystąpiło oddzielanie poszczególnych składników. 

Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek 
w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze 
mieszanki. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji 
szczególnych.  Skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie.  

 Układanie  mieszanki betonowej (betonowanie) 

 Zalecenia ogólne.  

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.  
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu rusztowań, deskowań i zbrojenia przez Inspektora nadzoru i po 

dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
Harmonogram betonowania elementów masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury zabetonowanych części 

powinny być podane w projekcie technologicznym betonowania, a w szczególności dotyczy to: 
- prędkości układania i zagęszczania mieszanki betonowej, 
- kierunków betonowania, 
- poszczególnych faz betonowania i planowanych czasów ich realizacji, 
- metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi. 
Betonowanie elementów masywnych powinno być prowadzone segmentami na przemian, tak aby wyeliminować wpływ 

temperatury i skurczu. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na miejsce ułożenia w sposób ciągły i przy maksymalnym zmechanizowaniu 

jej transportu i układania. Mieszankę należy układać warstwami poziomymi o jednakowej grubości, dostosowanej do charakterystyki 
wibratorów przewidzianych do zagęszczania mieszanki. Każda warstwa powinna być układana bez przerwy i tylko w jedną stronę. 

Układanie mieszanki uskokami (schodkami) może być dopuszczone, jeżeli tego rodzaju przebieg betonowania został 
ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb układania określono szczegółowo. Górna powierzchnia 
poszczególnych warstw nie powinna być wygładzana (z wyjątkiem ostatniej warstwy wierzchniej). 

Zagęszczanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane za pomocą wibratorów wgłębnych pojedynczych lub zespołu 
wibratorów na wspólnej ramie. Zagęszczanie mieszanki za pomocą wibratorów powierzchniowych dopuszcza się tylko dla warstwy 
wierzchniej. 

Okres pomiędzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczęciem następnej powinien być ustalony doświadczalnie w zależności 
od temperatury otoczenia, warunków atmosferycznych, właściwości cementu i innych przewidywanych czynników. 

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych należy zachować następujące warunki: 
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− przed ułożeniem zbrojenia, deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym na bazie olejów parafinowych 
lub wosku dopuszczonym do stosowania w budownictwie np. Addiment TR13 lub TR5, 

− przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 
obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 

− betonowanie konstrukcji wykonywać w temperaturach >+5 ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie 
przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą 
projektanta dopuszcza się betonowanie w temperaturze t do –5 ºC, jednak wymaga to zapewnienia mieszanki 
betonowej o temperaturze +20ºC w chwili jej układania, zastosowania dodatków poprawiających 
mrozoodporność, oraz zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła. 
Gdyby betonowanie było wykonywane w okresie obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 
codziennie rejestrować min. temperatury za pomocą sprawdzonego termometru umieszczonego przy 
betonowanym elemencie.  
Nie dopuszcza się rozpoczęcia betonowania, jeżeli temperatura powietrza przekroczy +300C 
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. 

− mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 1.0m od powierzchni, na którą spada; w przypadku, gdy 
wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m), leja 
zsypowego teleskopowego, lub rękawa (do wysokości 8m), 

− wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy  
≤ 0.65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią 
i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

− kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień skutecznego działania 
wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

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

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 20 
do 60 osek, 

 Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

Przed betonowanie ław należy wykonać warstwę scepną gr. 0,5 cm z zaprawy PCC. 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych mostowych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

− mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,5m w przypadku betonowania słupów, 
korpusów podpór oraz ścian przyczółków oraz 1,0m przy betonowaniu innych elementów. W przypadku większej 
wysokości nie przekraczającej jednak 3,0m, mieszankę należy układać za pomocą leja o prostych ściankach lub 
rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0m. 

− w ścianach przyczółków z gęstym zbrojeniem i strzemionami przecinającymi ich przekrój poprzeczny, 
o najmniejszym wymiarze przekroju < 40 cm, mieszankę betonową układać bez przerwy segmentami o wysokości 
do 2.0 m, wprowadzając ją od góry lejem lub rurociągiem pompy, lub z boku przez okienka za pośrednictwem 
rynienki lub rurociągu, skierowanych do osi podłużnej ściany. mieszankę zagęszczać warstwami o grubości do 40 
cm przy użyciu wibratorów wgłębnych wprowadzonych od góry wzdłuż osi podłużnej ściany, 

− w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40cm, zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi,  

− w podporach, w których strzemiona nie przecinają płaszczyzny poziomej, układać mieszankę betonową w sposób 
ciągły segmentami o wysokości 5,0m, podając ją od góry do rdzenia słupa za pośrednictwem leja lub rurociągu 
pompy i zagęszczać warstwami o grubości do 40cm, stosując wibratory przyczepne lub wgłębne, w przypadku 
stosowania wibratorów przyczepnych, pierwszą warstwę mieszanki należy zagęszczać wibratorami wgłębnymi,  

− w przypadku słupów mających gęsty szkielet zbrojeniowy, w tym słupów o całkowitych wymiarach nie 
przekraczających 400mm, ze strzemionami przechodzącymi przez środkową część słupa, mieszankę należy 
układać w sposób ciągły; 

− w każdym przypadku należy dostosować tempo betonowania elementu w taki sposób, aby wysokość słupa świeżo 
ułożonej mieszanki betonowej nie wywoływała parć o wartościach przekraczających nośność szalunku; 

− gdy wysokość ściany jest większa od jednego segmentu (H > 2.0 m),wówczas betonowanie kolejnego segmentu 
można rozpocząć po upływie 1-2 godzin, 

− przy wykonywaniu nadbudowy przyczółków (oczepów), mieszankę betonową układać warstwami o grubości do 
40cm bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami 
wgłębnymi, 
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− w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach 
o grub.t>12cm, zbrojonych górą i dołem, należy stosować wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni 
betonowej należy stosować belki (łaty) wibracyjne.  

− celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej szerokością. 
Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elem. kotwione w betonie. 

− zwraca się uwagę na dokładne wygładzenie górnej powierzchni betonu płyty pod izolację. Późniejsze wygładzanie 
płyty jest bardzo pracochłonne i kosztowne. Górna powierzchnia płyty powinna być tak przygotowana aby 
szczelina pomiędzy 4-metrową łatą i powierzchnią betonu nie była większa niż 10mm. Powierzchnia betonu nie 
może mieć lokalnych wybrzuszeń, większych niż 3mm i wgłębień większych niż 5mm, przy czym nierówności nie 
mogą mieć ostrych krawędzi.  

 Zagęszczanie betonu 

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  

− stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy <0,65 rozstawu 
zbrojenia w płaszczyźnie poziomej,  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi, zagłębiać buławę na głębokość 5÷8cm w warstwę poprzednią 
i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20÷30sek, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1.4R (R - promień skutecznego działania 
wibratora),odległość ta zwykle wynosi 0,30 ÷ 0,70m,  

− grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12cm. Płyty mniejszej grubości należy 
zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych 

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

− czas zagęszczania wibratorem powierzchni. lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 20 do 
60 osek,  

− nie wolno stosować listew wibracyjnych z włączoną wibracją do ściągania nadmiaru betonu. Operację tę należy 
wykonywać zwykłą łatą drewnianą i dopiero w następnej kolejności beton zagęścić listwą wibracyjną. 

− wibratory zewnętrzne (przyczepne) mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach 
nie grubszych niż 0,5m, przy dostępie jednostronnym oraz do 2,0m przy dostępie dwustronnym, 

− zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5m 
w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać doświadczalnie, aby nie powstawały martwe 
pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

− wibratory zwykłe należy mocować w sposób trwały i sztywny. 

 Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach wskazanych w Projekcie lub zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Przerwy w betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku prostopadłym do wektora naprężeń głównych, chyba że uzgodniono 
inaczej z Projektantem. 

Kolejne betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić 
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.  

Bezpośrednio przed wznowieniem układania betonu, należy przygotować powierzchnię uprzednio ułożonego betonu przez: 

− usunięcie z pow. stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak również mleczka cementowego,  

− nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą, 

− wykonanie warstwy sczepnej z mleczka cementowego. 
Tam gdzie jest to zaznaczone w dokumentacji stosować taśmy łączące lub warstwy sczepne. 
Jeżeli w układaniu betonu przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, betonowanie należy wznowić 

nie później niż po 3 godzinach, lub gdy beton całkowicie związał, zależnie który z tych okresów czasu jest krótszy. Jeżeli temperatura 
powietrza przekracza 20ºC, przerwa w betonowaniu nie powinna przekraczać 2 godzin.  

Po wylaniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykać form, prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej ułożonego 
betonu. 

 Pielęgnacja  betonu dojrzewającego normalnie.  

Młody beton należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji ludźmi, lekkimi środkami transportu, deskowaniami itp. dopuszcza się po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 5 MPa. W przypadku użytkowania świeżo zabetonowanych 
konstrukcji do celów komunikacyjnych należy dodatkowo ułożyć tory z desek grubości 36mm i szerokości 20cm. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5 ºC 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  
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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 dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 
chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje 
monolityczne), lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

Do pielęgnacji powierzchni betonu można użyć specjalnych preparatów, które zapobiegają zbyt szybkiemu wysychaniu 
betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych, zwiększając odporność na działanie soli odladzających oraz podwyższają 
mrozoodporność i wodoszczelność.  

 Wykończenie powierzchni. 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, 
jednorodny bez żadnych plam i skaz.  

Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie 
naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane 
na koszt wykonawcy. 

Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu 
po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0cm pod wykończoną powierzchnią betonu a otwory powinny być 
wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być stabilizowane w dokładnej 
pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w 
betonie). 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem 
uniknięcia rozsegregowania składników.  

Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie 
mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po oczyszczeniu, 
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. W przypadku betonowania ciągłego praca winna być wykonywana na 
zmiany robocze i w dni świąteczne. 

Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniając 
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i 
zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają 
całkowicie wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i 
towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

 Deskowania 

 Uwagi ogólne 

Deskowania powinny być zgodne z wymaganiami PN-99/S-10040. Powierzchnia deskowania nie może odzwierciedlać 
pojedynczych desek, słojów drewna itp. Deskowanie odsłoniętych powierzchni betonu powinno mieć powierzchnie stykające się z 
betonem wyłożone sklejką wodoodporną. 

Wykonawca powinien zadbać, aby wykonane deskowanie było sztywne, stabilne, dokładnie ustawione i bezpieczne. 
Deskowanie należy tak zaprojektować, aby ślad w betonie na złączach szalunku nie przekraczał 2mm i posiadał regularny kształt. 
Deskowanie powinno uwzględniać wstępne wygięcie nie mniejsze niż maksymalne obliczone ugięcie belki pod pełnym obciążeniem, 
osiadanie deskowania, które może wystąpić pod ciężarem ułożonego betonu oraz tolerancje wykonania podane w pkt 6.4.2.  

Dopuszczalne ugięcia deskowań wynoszą: 
- 1/400 L dla powierzchni widocznych,  
- 1/250 L dla powierzchni niewidocznych. 
Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynoszą: 
- na odcinku 20cm – 2mm, 
- na odcinku 200cm – 5mm. 
 
 

 Rozbiórka deskowań 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na 
próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Deskowania i 
rusztowania muszą pozostać tym dłużej, im większy jest stosunek obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po 
usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać 
szkodliwych naprężeń w konstrukcji. 

O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej wykonawca nie powinien usuwać deskowań dopóki ułożony beton nie osiągnie co 
najmniej 2/3 wytrzymałości projektowanej. Zapis nie dotyczy konstrukcji ustroju nośnego. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze usunięcia form i deskowań. 
Optymalny cykl rozbierania i ustawiania deskowania wielokrotnego użytku powinien być podany w dokumentach 

technicznych konstrukcji i potwierdzony przez Wykonawcę. 

 Dylatacje w kapie 
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W wykonywanej kapie należy wykonać dylatacja wd STWIORB Dylatacje bitumiczne i dylatacje pozorne, nacięcia. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 

 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) i na ich podstawie sprawdzić, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w STWIORB, właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, 

− wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót, w celu sprawdzenia ich 
właściwości z wymaganymi w STWIORB. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania   składników  mieszanki  betonowej 

Badania składników mieszanki betonowej powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki 
betonowej oraz podczas wykonywania robót betonowych.   

 Badania cementu 

Bezpośrednio przed użyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane właściwości cementu potwierdzają 
zgodność z wymaganiami PN-EN 197-1. 

− W przypadku dostawy cementu, którego jakość budzi wątpliwości należy przeprowadzić oznaczenia: 

− wytrzymałości na ściskanie według PN-EN 196-1, 

− czasu wiązania według PN EN 196 2, 

− stałości objętości według PN-EN 196-3. 
Inne właściwości cementu powinny być badane i potwierdzane przez cementownię. Wyniki badań należy sprawdzić na 

zgodność z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1. 

 Badania kruszyw 

Kontrola każdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmować oznaczenie: 

− składu ziarnowego według PN-EN 933-1, 

− kształtu ziaren według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, 

− zawartości pyłów według PN-EN 933-1, 

− zawartości substancji organicznych według PN-EN 1744-1. 
Wyniki badań należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami podanymi w STWIORB pkt. 2.3.2. 

 Badania wody 

W przypadku, gdy nie jest używana woda wodociągowa badania należy wykonać zgodnie z PN-EN 1008. 

 Badania domieszek do betonu 

Domieszki do betonu należy przed użyciem sprawdzić na zgodność z PN-EN 934-2. 

 Kontrola jakości mieszanki betonowej betonu 

 Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

− konsystencja mieszanki betonowej, 

− zawartość powietrza w mieszance betonowej oraz betonu: 

− wytrzymałość betonu na ściskanie, 

− odporność betonu na działanie mrozu, 

− nasiakliwosci, 

− przepuszczalność wody przez beton. 
Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu powinna być przeprowadzana na podstawie planu pobierania i badania 

próbek. Plan powinien zawierać m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie, częstotliwość pobierania 
próbek do kontroli mieszanki betonowej i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 

 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem pobierania i badania próbek. Badanie konsystencji 
przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-2. Na stanowisku betonowania konsystencja powinna być sprawdzana co najmniej trzy 
razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania się konsystencji, a później każdorazowo przy poborze próbek do badania 
zawartości powietrza lub w przypadku wątpliwości związanych z jakością.  

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji przy wylocie. 
Pomiar konsystencji należy wykonać na próbce punktowej pobranej na początku rozładunku. Próbkę punktową należy 

pobrać po rozładowaniu około 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1. 
Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji od granic przyjętej klasy 

konsystencji według opadu stożka wynoszą: 
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-10 mm od dolnej granicy, 
+20 mm od górnej granicy. 

 Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się zgodnie z planem pobierania i badania 
próbek. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się zgodnie z PN-EN 12350-7. Na stanowisku 
betonowania zawartość powietrza w mieszance powinna być sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do 
ustabilizowania się właściwej zawartości powietrza, a później każdorazowo przy poborze próbek do badania wytrzymałości oraz 
dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością. 

Różnice pomiędzy przyjętą zawartością powietrza w mieszance a kontrolowaną nie powinny być większe niż: - 0,5 % / + 1 
% . 

 Sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie betonu 

Próbki do badania wytrzymałości na ściskanie betonu pobiera się zgodnie z planem pobierania i badania próbek.  
Na stanowisku betonowania należy pobierać próbki o liczności określonej w planie, lecz nie mniej niż 6 próbek z jednego 

elementu lub grupy elementów betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo, w przypadku wątpliwości związanych z jakością. 
Typ próbek do badania wytrzymałości na ściskanie określono w PN-EN 12390-1. Badanie betonu, z wyjątkiem przypadków 

specjalnych, powinno być przeprowadzone na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadza 
się zgodnie z PN-EN 12390-3 na próbkach sześciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm. Sposób pobrania 
próbek powinien być zgodny z PN-EN 12350-1. Próbki poddaje się pielęgnacji według PN-EN 12390-2. 

Wynik badania powinien stanowić średnią z wyników dwóch lub więcej próbek do badania wykonanych z jednej próbki 
mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki różniące się o więcej niż 15 % od średniej należy pominąć. 

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje się, że określona objętość betonu należy do danej klasy jeżeli spełnia 
kryteria identyczności podane w tablicy: 

 

Liczba „ n ” wyników  
badań wytrzymałości na  
ściskanie na próbkach z  

określonej objętości 

Kryterium 1 Kryterium 2 

średnia z „ n" wyników (f cm) 
N/mm2 

dowolny pojedynczy wynik  
(f ci ) N/mm2 

` 

1 Nie stosuje się > f ck - 4 

2-4 > f ck +1 > f ck - 4 

5-6 > f ck +2 > f ck - 4 

 
W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie identyczności pod 

względem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić sprawdzając kryteria zgodności podane w tablicy: 
 

Liczba „ n " wyników badań 
wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach z określonej 
objętości 

Kryterium 1 Kryterium 2 

średnia z „ n" wyników (f cm) 
N/mm2 

dowolny pojedynczy wynik  
(f ci ) N/mm2 
 

3 > f ck + 4 > f ck - 4 

 
f cm - średnia z n wyników badania wytrzymałości serii n próbek, 
f ck - wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie, 
f ci - pojedynczy wynik badania wytrzymałości z serii n próbek. 
 
 

 Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach pobranych na stanowisku betonowania 
zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania 
obiektu, ale nie rzadziej niż jeden raz na 5 tys. m3 betonu. 

Badanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się metodą zwykłą zgodnie z PN-B-06250 pkt. 6.5.1. Próbki 
formowane poddaje się pielęgnacji według PN-B-06250. 

Badanie mrozoodporności należy określać w terminach podanych w tabeli: 
 

Rodzaj cementu Czas równoważny [dni] 

CEM I (R),  28 dni 

CEM I (N),  56 dni 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu jest osiągnięty, jeżeli po wymaganej liczbie cykli zamrażania próbek w 
temperaturze -18°C±2°C i odmrażania w temperaturze +18°C±2°C, spełnione są następujące warunki: 

próbka nie wykazuje pęknięć, 
łączna masa ubytków betonu nie przekracza 5 % masy próbek nie zamrażanych, 
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obniżenie wytrzymałości na ściskanie jest nie większe niż 20 % w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych. 
 

Stopień mrozoodporności betonu 
 

Wymagana liczba cykli 

F200 
 

200 

F150 
 

150 

F100 
 

100 

 Sprawdzenie nasiąkliwości 

Sprawdzenie nasiąkliwości wykonywać wg PN-B-02650, przy ustalaniu recepty,  3 razy w czasie wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. 

 Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 

Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton przeprowadza się na próbkach pobranych na stanowisku betonowania 
zgodnie z planem pobierania i badania próbek, co najmniej raz z jednego elementu lub grupy elementów w okresie wykonywania 
obiektu, ale nie rzadziej niż jeden raz na 5 tys. m3 betonu. 

Sposób wykonywania i pielęgnacji próbek do badania powinien być zgodny z PN-EN 12390-2. Badanie przepuszczalności 
wody przez beton przeprowadza się zgodnie z PN-EN 123908. 

Maksymalna głębokość penetracji wody pod ciśnieniem w każdej badanej próbce powinna być nie większa niż określona w 
pkt. 2. 

 

 Pobieranie próbek i badania 

Do Wykonawcy należy wykonywanie badań przewidzianych niniejszą STWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i 
przedkładanie Inżynierowi wyników badań składników mieszanki i betonu. 

 Badania betonu w konstrukcji 

W przypadku technicznie uzasadnionym Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie może być określona na próbkach (rdzeniowych) wyciętych z elementu konstrukcji 

według PN-EN 12504-1 lub metodami nieniszczącymi według PN-EN 12504-2 lub PN-EN 12504-4. Dopuszcza się inne metody badań 
pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech 
wytrzymałościowych w konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach. 

Interpretacji wyników badań należy dokonać według PN-EN 13791.  

  Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja projektowa albo 
STWIORB nie przewidują inaczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 

− długość przęsła : ± 2,0 cm, 

− oś podłużna w planie: ± 2,0 cm, 

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

− rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm.  

− Tolerancje dla podpór masywnych: 

− pochylenie ścian i słupów: 0,5 % wysokości, 

− wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych,  

− rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm. 

− W ścianach oporowych odchyłki nie powinny przekraczać: 

− 1 % wysokości w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie więcej niż 50 mm, 

− ± 2,0 cm w odniesieniu do wymiarów w planie, 

− ± 2,0 cm w odniesieniu do rzędnej górnej powierzchni budowli. 

 Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

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 dokumentacją projektową. 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. 

Wszystkie powierzchnie betonowe powinny być gładkie, równe i jednakowego koloru, bez ubytków i wybrzuszeń 
wystających powyżej płaszczyzny powierzchni oraz bez spękań i zarysowań. 

Dopuszcza się powierzchniowe spękania skurczowe, o ile nie są większe od 0,2mm, zapewniona jest minimalna grubość 
otulenia betonem równa 10mm, a długość pęknięć nie przekracza: 

− podwójnej szerokości belki lub długości 1,0m, dla pęknięć podłużnych, 
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− połowy szerokości belki lub długości 1,0m dla pęknięć poprzecznych. 
Dopuszcza się ubytki na powierzchni, raki i odłupania, pod warunkiem zapewnienia grubości otulenia betonem nie 

mniejszej niż 10mm i gdy nie przekraczają one 0,5 % powierzchni elementu. 
Nierówności powierzchni mierzone łatą o długości 4,0m nie powinny przekraczać 10mm, z wyjątkiem górnej powierzchni 

chodników, dla których dopuszczona odchyłka w nierówności mierzonej łatą długości 4.0m wynosi 5mm. 
Na powierzchni, na której przewiduje się ułożenie hydroizolacji, dopuszczalne są lokalne nierówności na powierzchni płyt 

do 3mm wystające i do 5mm wgłębienia. 
Naprawy wykonać przez zatarcie zaprawami niskoskurczowymi zgodnie z instrukcjami materiałów. 

 OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej konstrukcji betonowej odpowiedniej klasy przy uwzględnieniu 

wszystkich elementów przewidzianych do wykonania zgodnie z projektem i Przedmiarem. 
Ilość jednostek przyjmuje się na podstawie dokumentacji projektowej. 

 ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbioru należy dokonać sprawdzając przytoczone w p.6. kryteria oceny.  
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 dokumentacji projektowej. W takiej 
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić do ponownego odbioru.  

Czynność odbioru winna być udokumentowana odpowiednim protokołem, zgodnie z przyjętymi w STWIORB DM.00.00.00 
zasadami. Podstawą odbioru jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
STWIORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne warunki płatności określone zostały w STWIORB DM.00.00.00. 
Cena jednostkowa uwzględnia: zapewnienie wszystkich czynników produkcji, prace pomiarowe, wykonanie niezbędnych 

rusztowań, pomostów i deskowań, dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją betonu, rozebranie 
wszystkich konstrukcji pomocniczych z usunięciem materiałów i odpadów poza pas drogowy.  

Wykonanie dylatacji ( w tym dylatacji pozornych- nacięć) w kapie chodnikowej. 
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukcji. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 196-1:2013-06 Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-2:2013-06 Metody badania cementu -- Część 2: Analiza chemiczna cementu 
PN-EN 196-3:2002 Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 206:2014-04 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 932-3:2004 Badanie podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 3. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika 
płaskości 
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4. Oznaczanie kształtu ziaren - Wskaźnik kształtu 
PN-EN 933-5:2005 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 5. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 1. Wymagania podstawowe 
PN-EN 934-2:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2. Domieszki do betonu -Definicje, wymagania, zgodność, 
znakowanie i etykietowanie 
PN-EN 1008:2004 Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 1097-2:2010 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody oznaczania odporności na 
rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 3: Oznaczenie gęstości nasypowej i 
jamistości 
PN-EN 1097-6:2013-11 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: 
Oznaczanie mrozoodporności 
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PN-EN 1367-3:2002 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 3: 
Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1367-6:2008 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: 
Mrozoodporność w obecności soli 
PN-EN 1744-1:2013-05 Badanie chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Wymagania i badania 
PN-S-10042:1991 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -Projektowanie 
PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania 
PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 
PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody ciśnieniowe 
PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form 
PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych 
PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu -- Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 
PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu -- Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 
PN-EN 12620:2010 Kruszywa do betonu 
PN-EN 12504-1:2011 Badania betonu w konstrukcjach - Część 1: Odwierty rdzeniowe -Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości 
na ściskanie 
PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Część 2: Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia 
PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej 
PN-EN 13263-1:2010 Pył krzemionkowy do betonu. Część 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 13791:2012 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych 
Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja nr 282/2011, Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa, 2011 
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34. M.13.03.01 PREFABRYKATY POLIMEROBETONOWE, MONTAŻ PREFABRYKATÓW ZBROJONYCH. 
DESKI GZYMSOWE 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania oraz montażu i odbioru 
prefabrykatów żelbetowych – desek gzymsowych z polimerobetonu dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1, które zostaną wykonane w ramach Zamówienia wymienionego w SST DM.00.00.00. 

 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowej specyfikacji technicznej, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie, transport oraz montaż prefabrykowanych elementów polimerobetonowych o wymiarach i długości wg 
dokumentacji projektowej. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem utwardzającym, a wypełniaczem 
mieszanka piaskowo-żwirowa i mączka kwarcowa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  

 Materiały do wykonania gzymsów prefabrykowanych  

 Polimerobeton 

Elementy prefabrykowane gzymsów  powinny 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 ³ 80 
Instrukcja ITB 

nr 194  

2 
Wytrzymałość gwarantowana polimerobetonu na 

rozciąganie przy zginaniu 
 

MPa 
 

³ 20 
Instrukcja ITB 

nr 194  

3 Nasiąkliwość polimerobetonu % ≤ 0,25 PN-B-04101:1985  

4 Porowatość polimerobetonu % ≤ 9  

5 Gęstość objętościowa  kg/m3 2300  

6 Stopień mrozoodporności  ³ F150 PN-B-06250:1988  

7 Twardość wg Brinella MPa ³ 160  

8 Ścieralność na tarczy Boehmego cm 0,10 PN-B-04111:1984  
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 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.  

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 przesunięciem odpowiadających 
sobie punktów przekroju 

 
mm 

≤ 2 
≤ 1/500 długości 

5 
Równość powierzchni: szczerby i uszkodzenia 
powierzchni elementów polimerobetonowych 

widocznych po wbudowaniu  

 
mm 

 
<1 

 
 
Prefabrykaty powinny być wyposażone w zbrojenie umożliwiające zakotwienie prefabrykatu w płycie pomostu. Zbrojenie 

powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania SST Stal zbrojeniowa.  

 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 6 mm.  

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. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
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.  
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 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
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. 
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. 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. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze, 

− montaż deski gzymsowej, 

− wykonanie uszczelnień, 

− roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 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. 
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 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00  „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 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. 

 Kontrola materiałów 

 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.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., tablica 2. Należy skontrolować zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonie; pręty powinny być czyste 
i wyprostowane.    

 Kontrola  materiałów uszczelniających 

Materiały uszczelniające należy kontrolować na podstawie  atestów producenta i porównanie ich właściwości 
z wymaganiami SST pkt 2.3. 

 Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski gzymsowej  

Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów gzymsowych obejmuje: 

− wizualną ocenę jakości robót, 

− sprawdzenie szerokości spoin na zgodność z dokumentacją projektową; szerokość spoiny nie powinna różnić się 
od projektowanej o więcej niż 2 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny być większe niż 2 
mm), 

− niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (odchylenia rzędnych nie powinny 
przekraczać 2 mm), 

− 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.  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.  
Jednostką obmiarową  jest m (metr) gzymsu z desek prefabrykowanych. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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. 
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 SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostkowa wykonania gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu obejmuje m.in.:  

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i pozostałych środków produkcji, 

− przygotowanie prefabrykatów do połączenia z betonem monolitycznym, 

− zamontowanie prefabrykatów, 

− uszczelnienie spoin, 

− wykonanie badań, 
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− uporządkowanie terenu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-B-06250:1998 Beton zwykły 
PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
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 geometrycznych 
Instrukcja ITB nr 194 – Wytyczne badania cech mechanicznych polimerobetonu na  próbkach wykonanych w formach, Warszawa, 
1998 
 
 
  



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

251 

 
 

35. M.13.03.02 MONTAŻ  PREFABRYKOWANYCH  BELEK  SPRĘŻONYCH 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem prefabrykowanych belek sprężonych na drogowych obiektach inżynierskich dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST)  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
obiektach inżynierskich. 

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem  strunobetonowych 
belek sprężonych typu „T” i „odwróconego T”, na drogowych obiektach inżynierskich.  

Roboty obejmują: 
–      zakup belek wykonanych w wytwórni zgodnie z dokumentacją projektową, 
–      transport belek z miejsca zakupu na plac budowy, 
–      montaż podpór tymczasowych (rusztowań) i rusztowań bocznych podwieszonych, 
–      montaż belek ze środka transportowego na podpory tymczasowe lub – ze względów organizacyjnych – z miejsca 

składowania na budowie, 
–     zakup i montaż płyt żelbetowych stanowiących deskowanie tracone. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1.  Element prefabrykowany – element z betonu formowany i dojrzewający poza miejscem ostatecznego wbudowania.
  

1.4.2.   Cięgna sprężające – druty, sploty, liny lub pręty pojedyncze oraz ich wiązki ze stali o wysokiej wytrzymałości, służące do 
wywołania sił sprężających (ściskających). 

1.4.3.  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 przez przyczepność. 

1.4.4.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w belkach prefabrykowanych 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. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

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).  

 Formy stalowe 

Formy stalowe do produkcji elementów prefabrykowanych powinny spełniać następujące wymagania: 
–      formy wieloczęściowe z elastycznymi przekładkami stykowymi powinny umożliwić kompensację skurczu betonu, 

kompensację rozszerzalności termicznej występującą przy przyspieszonym dojrzewaniu betonu oraz zapewnić wielokrotne 
otwieranie bez narażania prefabrykatu na odłamywanie betonu lub powstanie rys, 

–      smarowanie przeciwadhezyjne powinno zabezpieczyć beton przed przyczepnością do ścianek formy, 
–      wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji; jeżeli odchylenia wymiarów przekroczą granice 

tolerancji, forma powinna być naprawiona i zastąpiona przez nową, 
–      formy do produkcji dźwigarów prefabrykowanych powinny zapewniać minimalne różnice między strzałkami 

poszczególnych dźwigarów; jeżeli granice tolerancji strzałek wg PN–S–10042:1991 są przekroczone to formę należy naprawić lub 
zmienić. 

Forma nadaje się do przyjęcia, jeżeli spełnia następujące wymagania: 
a)        różnice rozstawu żeber usztywniających nie przekraczają 0,5% lub 1 cm, 
b)        różnica rozstawu poprzecznic nie przekracza 0,5% lub 1 cm, 
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c)        odchylenie od prostoliniowości na odcinkach między poprzecznicami jest mniejsze niż 0,1% długości lub 2 cm, 
d)        odchylenie od pionu ściany wynosi poniżej 0,2% wysokości lub mniej niż 0,4 cm, 
e)        odchylenie od płaszczyzny (wybrzuszenie) na odcinku 3 m wynosi poniżej 0,2%, 
f)         odchyłki wymiarów prefabrykatu wykonanego w formie nie przekraczają: 
- 0,1% wysokości lub -0,2 cm, 
+ 0,2% wysokości lub 0,5 cm, 
- 0,1% szerokości lub -0,2 cm, 
+ 0,2% szerokości lub +0,4 cm, 

± 0,1% długości elementu lub ±2 cm. 

 Prefabrykaty strunobetonowe 

2.3.1. Rodzaje prefabrykatów 
Niniejsza SST dotyczy montażu belek: 
a)  typu „odwróconego T” (Kujan)  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, belki powinny zostać wykonane zgodnie z katalogiem „Mosty 

drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych”, z modyfikacjami wprowadzonymi w dokumentacji projektowej. 
Zgodnie z katalogiem, belki powinny być wykonane z betonu klasy B50 (C45/50), sprężone za pomocą lin spełniających wymagania 
PN–M–80236:1971, o średnicy 1,5 mm, odmiana I, zbrojone stalą miękką klasy A–II (gat. 18G2–b), spełniającą wymagania SST M–
12.01.00,     

b)  typu „T”  
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej belki powinny zostać wykonane zgodnie z katalogiem 

„Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T”, z modyfikacjami wprowadzonymi w dokumentacji projektowej. Zgodnie 
z  katalogiem, belki powinny być wykonane z betonu klasy B45 (C40/45), sprężone za pomocą lin spełniających wymagania PN–M–
80236:1971, o średnicy 1,5 mm, odmiana I, zbrojone stalą miękką klasy A–II (gat. 18G2–b), spełniającą wymagania SST M–12.01.00. 

Belki powinny być wykonane w wytwórni zgodnie z  dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do wbudowania 
prefabrykatu, Wykonawca przedstawi Inżynierowi atest producenta, potwierdzający zgodność z wymaganiami SST i dokumentacji 
projektowej. 

Ukształtowanie końcówek belek oraz rozmieszczenie otworów dla wprowadzenia wpustów i sączków należy wykonać 
w wytwórni, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Jeżeli dokumentacja projektowa dopuszcza, można stosować równoważny typ belek (np. VSI–2000, PI, WBS) o długości i 
w rozstawie zgodnym dokumentacją projektową, o parametrach technicznych nie gorszych od podanych w dokumentacji 
projektowej. W szczególności dotyczy to klasy betonu, stali, grubości otuliny, ilości zbrojenia miękkiego, momentów rysujących 
i niszczących. Belki powinny być przystosowane do współpracy z żelbetową płytą pomostu grubości nie mniejszej niż 32 cm wraz 
z deskowaniem traconym lub 27 cm w przypadku deskowania tradycyjnego. Dopuszczony jest jedynie układ bezpoprzecznicowy 
o określonej wysokości konstrukcyjnej (tolerancja 5 cm) odpowiedni dla schematu statycznego i formy architektonicznej obiektu. 

Dźwigar strunobetonowy produkowany wg indywidualnej dokumentacji technicznej i przeznaczony na określoną budowę 
może być dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881). Dokumentem dopuszczającym w tym trybie wyrób do 
stosowania jest oświadczenie dostawcy o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją techniczną, sporządzoną przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną oraz z przepisami. Oświadczenie powinno zawierać: nazwę i adres wydającego 
oświadczenie, nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej,  stwierdzenie 
zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy), w którym 
wyrób budowlany ma być zastosowany, miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in. opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę 
materiałową i projektowane własności użytkowe wyrobu oraz określać warunki jego wmontowania w danym obiekcie. 
Indywidualną dokumentację techniczną wyrobu oraz oświadczenie dostawcy należy dołączyć do dokumentacji budowy. 

2.3.2. Wymagania materiałowe do produkcji prefabrykatów 
Materiały stosowane do produkcji belek prefabrykowanych powinny spełniać wymagania: 
a)   beton – wg SST M–13.01.00 dla klasy zgodnej z dokumentacją projektową. 
Ochronę świeżo ułożonego betonu oraz ewentualne przyspieszone dojrzewanie betonu z zastosowaniem obróbki cieplnej 

należy stosować zgodnie z PN–EN 13369:2005, 
b) stal zbrojeniowa – wg SST M–12.01.00 dla klasy i gatunku wg dokumentacji projektowej, 
c)  stal sprężająca:   
–      stal sprężająca powinna być zgodna z dokumentacja projektową, 
–      liny nie powinny mieć gorszych właściwości od wymaganych w PN–M–80236:1971 dla lin odmiany I. Stal sprężająca 
powinna spełniać wymagania podane w normie PN–S–10042:1991. Dla zastosowanych lin wytwórca przedstawi Polską 
Normę, aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną, 
–      na powierzchni drutów nie powinno być rdzy, pęknięć, łusek, rozwarstwień. Druty nie powinny mieć załamać lub 
uszkodzeń mechanicznych. Niedopuszczalne są łączenia drutów w linie, 
–      liny powinny być zabezpieczone przed rozwinięciem. Jeżeli po zdjęciu zabezpieczeń z końcowego odcinka liny nastąpi 
jej rozwinięcie, powinno być ono możliwe do ręcznego naprawienia, 
–      zakotwienia, techniki sprężania, montaż cięgien powinny spełniać wymagania podane w PN–S–10040:1999. 

2.3.3.  Belki prefabrykowane strunobetonowe 
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Belki prefabrykowane należy  wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i katalogami. Producent belek musi 
dysponować prawem do wykonywania belek danego typu i musi wydać oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 
z dokumentacją projektową oraz z odpowiednimi przepisami. Dla belek producent musi przedstawić atest. 

Atest  producenta powinien zawierać:  
a)    datę wystawienia, 
b)    nazwę i adres producenta, 
c)     wykaz cech elementów objętych atestem:  
–      charakterystykę drutu stali sprężającej (nazwę wytwórni, klasę, średnicę i wytrzymałość na rozciąganie itp.), dane 

dotyczące cięgien sprężających (nazwę wytwórni, numer zamówienia, oznaczenie, datę wykonania liny, wartość siły zrywającej linę  
itp.), 

–      datę rozformowania, uzyskaną siłę sprężającą, strzałkę podniesienia, 
–      wartość strzałki pionowej, 
d)        krótki opis przeprowadzonych badań elementów wynikami, 
e)        podpisy osób przeprowadzających badania. 
Do deklaracji zgodności powinien być dołączony dziennik sprężenia zawierający dane dotyczące naciągu cięgien (warunki 

naciągu, siły naciągu i wydłużenie cięgien) i sprężenia (warunki sprężenia, wytrzymałość betonu, strzałki prefabrykatów). 
2.3.4. Prefabrykowane płyty betonowe stanowiące deskowanie tracone (w przypadku ustrojów z belek „T”)  

Prefabrykaty powinny być wykonywane w wytwórni z betonu klasy B45 spełniającego wymagania SST M–13.01.00. Formy 
stosowane do produkcji elementów prefabrykowanych mogą być wykonane z dowolnych materiałów, ale dokładność wykonania 
formy i jej wytrzymałość muszą zapewniać zachowanie kształtu elementów zgodnie z dokumentacją projektową oraz zachowanie 
tolerancji wykonania. Zacieranie elementów po ich wyjęciu z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie elementów powinny być bez 
szczerb.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatu: 

1. Rysy otwarte lub pęknięcia niedopuszczalne 
2. Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm 

rozwartości) 
a)    poprzeczne 
  
b)    podłużne 
c)     poprzeczne i podłużne krzyżujące się 

  
  
na 1/4 długości w 4 miejscach lub  

1 rysa na całej długości prefabrykatu 
na 1/3 długości w 2 miejscach 
niedopuszczalne 

3. Skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej 
niż 2% powierzchni 

4. Ciała obce niedopuszczalne 

Dopuszczalne są drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 
3 mm.  

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Do montażu i przeładunku prefabrykatów należy stosować dźwigi samochodowe o udźwigu i wysięgu odpowiadającym 

terenowym warunkom montażu i przeładunku oraz ciężarowi montowanych elementów. Odpowiadające tym warunkom dźwigi 
wymagają utwardzonej powierzchni placu montażowego oraz drogi dojazdowej. Do montażu belek konieczne są rusztowania – 
tymczasowe podpory, wymagające utwardzonego podłoża. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Przy transporcie prefabrykatów należy przestrzegać następujących zasad: 
–           elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80% wytrzymałości projektowej, 
–           składowanie elementów na wolnym powietrzu w przypadku spadku temperatury poniżej 0°C jest dopuszczalne 
tylko po osiągnięciu przez beton pełniej mrozoodporności, 
–           podczas przestawiania elementów, ich transportu, montażu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są 
uderzenia i wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi, 
–           podczas przenoszenia prefabrykat powinien być zawieszony na wystających z niego hakach przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, 
–           podczas składowania prefabrykatów należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie wystającego zbrojenia 
przed pogięciem, 
–           podczas składowania belka powinna być podparta na krawędziakach drewnianych podłożonych tak, aby nie 
wywołać w prefabrykatach nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej momentów zginających – punkty podparcia 
powinny być określone na podstawie dokumentacji projektowej, 
–           w miejscu podparcia dolna płaszczyzna stopki dolnej powinna przylegać do krawędziaka drewnianego na całej 
szerokości półki, 
–           belki powinny być składowane w pozycji poziomej, niedopuszczalne jest ustawienie belki w pozycji pochyłej 
poprzecznie z powodu możliwości przewrócenia i zniszczenia belki, 
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–           belki należy zabezpieczyć przed przewróceniem, 
–           podczas przestawiania belek, ich transportu i ponownego ustawiania niedopuszczalne są uderzenia i wstrząsy 
mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi betonu i betonu wokół wystających prętów zbrojeniowych, 
–           prefabrykaty nie powinny być składowane dłużej niż 90 dni od momentu produkcji do momentu wbudowania 
(chyba, że dokumentacja projektowa podaje inaczej), w przypadku składowania dłuższego niż miesiąc należy stosować 
zadaszenia,  
–           belki powinny być składowane w warunkach wysokiej wilgotności względnej.  
Elementy prefabrykowane powinny mieć trwałe oznakowanie zawierające dane: 
–         dane identyfikacyjne producenta, 
–         dane identyfikacyjne miejsca produkcji, 
–         numer identyfikacyjny wyrobu, 
–         datę rozformowania, 
–         masę elementu, 
–         strzałkę wygięcia. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5.  

 Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową,  SST oraz dokumentacją technologiczną 

dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.    
Dokumentacja technologiczna robót powinna określać: 
–           rodzaj zastosowanego sprzętu do montażu prefabrykatów i utwardzenia podłoża, 
–           projekt podpór tymczasowych (rusztowań) oraz rusztowań bocznych i utwardzenia podłoża, 
–           sposób montażu prefabrykatów, 
–           projekt pomostów roboczych, 
–           zapewnienie bezpieczeństwa w okresie wykonywania robót. 

5.2.2. Zakres robót 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.     roboty przygotowawcze, 
2.     montaż prefabrykatów, 
3.     uszczelnienie styków, 
4.     roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatów należy wykonać następujące obiekty pomocnicze: 
–           drogi dojazdowe o nawierzchni utwardzonej, 
–           drogi i place montażowe, 
–           podpory tymczasowe, 
–           składowiska belek (możliwie jak najbliżej miejsca montażu). 

 Montaż prefabrykatów 

Elementy prefabrykowane należy odbierać w miejscu ich produkcji.  Belki powinny być przedmiotem odbioru w zakresie 
zgodności z dokumentacją projektową, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji wymiarowych oraz braku uszkodzeń 
i defektów widocznych dyskwalifikujących oraz uniemożliwiających montaż.  

Montaż prefabrykatów powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót opracowanym przez 
Wykonawcę wg pktu 5.2.1 i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić sprawność sprzętu montażowego i stan belek. Zbrojenie poprzeczne 
wykonane w celu polepszenia skuteczności współpracy belki z nadbetonem powinno być wyprostowane i oczyszczone. Z 
powierzchni stykających się w zespoleniu z płytą pomostu należy usunąć szkliwo i oczyścić powierzchnię styku. 

Przewiduje się montaż prefabrykatów z podpór tymczasowych – rusztowań. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe oparcie 
belek na podporach tymczasowych i przyczółku – odległość podparcia powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Sąsiadujące ze sobą belki powinny być tak dobierane, aby miały zbliżone strzałki (dopuszczalne odchyłki pionowych strzałek 

wygięcia dźwigarów nie powinny przekraczać ± 10 mm na każde 10 m długości elementu) oraz aby ich wiek nie różnił się więcej niż 
o 14 dni. W czasie montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na ich prawidłowe usytuowanie i właściwe zamocowanie 
zbrojenia łącznikowego belek do zbrojenia nadbetonu.  

Przed przystąpieniem do betonowania płyty pomostu powierzchnie prefabrykatów, na których będzie układany nadbeton 
należy oczyścić wodą pod ciśnieniem lub sprężonym powietrzem, i ewentualnie dodatkowo zwilżyć wodą. Szczeliny między belkami 
w przęsłach należy przed wylaniem nadbetonu uszczelnić. Sposób uszczelnienia Wykonawca przedstawi do uzgodnienia 
Inżynierowi. Wykonawca może zastosować inną metodę zakrycia szczelin po uzyskaniu zgody Inżyniera, pod warunkiem uzyskania 
estetycznego wyglądu połączeń w spodzie płyty pomostu. 
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 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6.  

 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. 

 Sprawdzenie belek strunobetonowych  

6.3.1. Sprawdzenie belek strunobetonowych w wytwórni 
Kontrola prefabrykowanych belek strunobetonowych powinna odbywać się w wytwórni. Polega ona na kontroli rodzaju 

i gatunku materiałów użytych do wyprodukowania belki oraz gotowych prefabrykatów na podstawie dokumentacji belek (atesty, 
protokoły odbioru itp.) na zgodność z normami przedmiotowymi i dokumentacją projektową.   

Badania elementów prefabrykowanych w wytwórni, na podstawie których zostały wydane atesty powinny być 
przeprowadzone zgodnie z PN–S–10040:1999.  

6.3.2. Sprawdzenie elementów prefabrykowanych na budowie  
Na placu budowy kontroli podlegają: 
a)        ogólny wygląd prefabrykatu, 
b)        wartości odchyłek wymiarów i porównanie ich z dopuszczalnymi. 
Należy sprawdzić: 
a)         wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary; 
b)         ocechowanie belki 
na zgodność parametrów belki podanych w ateście wytwórni z wymaganiami dokumentacji projektowej.   
Przyjmuje się, że wymiary sprawdza się po 28 dniach dojrzewania w temperaturze w granicach od 10°C do 30°C. Jeżeli jest 

to konieczne, należy przyjąć teoretyczne poprawki w celu uwzględnienia odchyłek wymiarów mierzonych w innych temperaturach 
lub po innym okresie dojrzewania.   

W trakcie odbioru Inżynier może zażądać przekazania kopii wyników badań ustalonych dla wykonania belek w wytwórni 
oraz kopii kart sprężania odbieranych belek. 

Powierzchnia elementów prefabrykowanych powinna być gładka, a nierówności oraz ubytki nie powinny przekraczać 
poniższych odchyłek:    

–         +0,5% i –0,2% w odniesieniu do wysokości dźwigara, lecz nie więcej niż 5 mm, 
–         +0,4% i –0,2% w odniesieniu do szerokości dźwigara, lecz nie więcej niż 3 mm, 

–         ±0,1% długości, lecz nie więcej niż 40 mm, 

–         ±0,1% odchylenia od prostoliniowości dźwigara w odniesieniu do długości, lecz nie więcej niż 40 mm w płaszczyźnie 
pionowej lub poziomej. 

Pęknięcia i rysy na powierzchni elementów z betonu sprężonego są niedopuszczalne. Należy sprawdzić czy pręty 
przeznaczone do zespolenia z nadbetonem są odspojone, wyprostowane i oczyszczone.  

Wytrzymałość betonu w prefabrykatach powinna odpowiadać założonej w dokumentacji projektowej klasie betonu.  

 Sprawdzenie płyt stanowiących deskowanie tracone i ich montażu  

Płyty stanowiące deskowanie tracone powinny być przedmiotem atestu producenta dla belek. 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–B–10021:1980. Wyniki kontroli należy porównać z wymaganiami niniejszej SST, 
pkt 2.3.4. 

Kształt i wymiary należy sprawdzać z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatu nie powinny 
przekraczać: 

a)         wysokość elementu : ± 2 mm, 

b)         długość elementu: ± 3 mm, 
c)         grubość ścian elementu: +2 mm, -2mm. 

 Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych 
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Sprawdzenie konstrukcji tymczasowych i pomocniczych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych konstrukcji 
z dokumentacją technologiczną zatwierdzoną przez Inżyniera.  

 Sprawdzenie montażu prefabrykatów  

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 %. 
Oprócz pomiarów usytuowania belek należy wykonać pomiar strzałek podniesienia belek  w momencie ich montażu i tuż 

po zabetonowaniu płyty pomostu.  
Należy kontrolować zgodność montażu prefabrykatów z dokumentacją  technologiczną robót (opracowaną przez 

Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera). Przy montażu belek szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe oparcie belek na 
tymczasowych podporach pośrednich. Należy sprawdzić stabilność i rozstaw ustawionych belek. Dopuszczalne odchyłki ustawienia 
belek w stosunku do dokumentacji projektowej wynoszą:   

–           przesunięcie elementu w pionie w przęśle ± 15 mm, 
–           przesunięcie elementu w pionie na podporze ± 10 mm, 
–           przesunięcie elementu w poziomie                ± 10 mm. 
Różnice strzałek krzywizny belek, montowanych w tym samym przęśle, mierzone w płaszczyźnie pionowej, nie powinny 

przekraczać dopuszczalnych odchyłek przesunięcia w pionie.   

 Ocena wyników badań 

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań należy ustalić, czy konstrukcja mostowa wykonana jest zgodnie 
z niniejszą SST i dokumentacja projektową. 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 SST. Roboty wykonane niezgodnie z  SST 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.  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego prefabrykatu danego rodzaju o danej masie. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
–           wykonanie rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych, 
–           wykonanie i montaż prefabrykatów. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
–         wykonanie projektów rusztowań i innych konstrukcji pomocniczych, 
–         wykonanie projektu technologicznego montażu prefabrykatów, 
–         zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów, w tym belek prefabrykowanych 

i prefabrykatów betonowych stanowiących deskowanie tracone, 
–         zaadaptowanie  belek zgodnie z dokumentacją projektową, w tym przygotowanie w konstrukcji otworów dla 

odwodnienia obiektu, 
–         zapewnienie pozostałych niezbędnych czynników produkcji, 
–         prace pomiarowe i przygotowawcze, 
–         wykonanie niezbędnych rusztowań i pomostów dla robót montażowych, 
–         montaż belek,  
–         wykonanie połączeń montażowych, 
–         rozebranie wszystkich konstrukcji pomocniczych,  
–         wykonanie badań, 
–         uporządkowanie terenu robót, 
–         wywiezienie zbędnych materiałów i gruzu poza pas drogowy. 
Cena jednostkowa uwzględnia wykonanie i montaż, wskazanych w projekcie, wszelkich drobnych konstrukcji, jak marki 

z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym. 
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Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje również: 
–        roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
–        prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN–S–10042:1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie 
PN–S–10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
BN–80/6775–03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
PN–EN 13369:2005 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
PN–M–80236:1971 Liny do konstrukcji sprężonych 
PN–B–10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

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) 

Mosty drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych, Transprojekt–Warszawa, Warszawa 2004 
Prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T”, Mosty Łódź, Łódź, 2002 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881) 
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36. M.15.01.02 IZOLACJE W GRUNCIE 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji części podziemnych konstrukcji . 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robót objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
oczyszczenia podłoża, 
zabezpieczenie części stykających się z ziemią preparatami np. Abizol R x2 + Abizol P x 2, lub równoważne 

 Zakres stosowania STWIORB 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Zgodność materiałów z Dokumentacją Projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 

deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną technicznną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczą 
lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności 
materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 Stosowane materiały 

Do wykonania izolacji cienkiej 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/m2 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/m2 powierzchni 
zabezpieczanej. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
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).  

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
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: 
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− 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.  

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Izolacja cienka powinna być wykonywana zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową i STWIORB. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze, 

− przygotowanie podłoża betonowego, 

− zagruntowanie podłoża betonowego roztworem rzadkim i naniesienie dwóch warstw izolacji z roztworu 
półgęstego, lub 

− wykonanie izolacji trwale łączącą się ze świeżo wylewanym betonem, lub 

− wykonanie membrany wodoszczelnej z płytami zabezpieczającymi, 

− roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazań Inżyniera: 

− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 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, 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 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. 

 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”. Wyjątkiem jest wykonie izolacji trwale łączce się ze świeżo wylanym betonem. 
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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 m2 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, 

podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie wykazujące lokalnych nierówności 
przekraczających 5 mm. 

 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. 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/m2).  

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. 

 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/m2 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. 

 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 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.), potwierdzające 
zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

b) przedstawić karty techniczne stosowanych materiałów, 
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c) 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.   

 Badanie w czasie robót 

 Kontrola przygotowania podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5. w od niesieniu do poszczególnych typów izolacji. 

 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.  

 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. 

 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..  

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 .                
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− podłoże betonowe przygotowane do ułożenia izolacji, 

− zagruntowane podłoże betonowe, 

− ułożona izolacja właściwa, 

− folia kubełkowa, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 

STWIORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− prace przygotowawcze i pomiarowe, 

− zakup, dostarczenie i składowanie materiałów i innych niezbędnych środków produkcji, 

− oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, 

− ułożenie poszczególnych warstw z zapewnieniem szczelności połączeń poszczególnych warstw między sobą, 

− wykonanie badań, 

− oczyszczenie miejsca robót. 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. W cenie jednostkowej mieści się również wykonanie i rozebranie 

ewentualnych pomostów roboczych niezbędnych dla wykonania izolacji. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badań 
przyczepności powłok ochronnych. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach  obiektów mostowych, GDDP, Warszawa, 
1998. 

Karty techniczne, atesty i instrukcje producentów materiałów. 
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37. M.15.01.03 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWO-ANTYKOROZYJNE 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
antykorozyjnym zabezpieczaniu powierzchni betonowych . 

 Zakres stosowania STWIORB  

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

 Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zabezpieczeniu antykorozyjnym odsłoniętych 
powierzchni betonowych (po naprawach i nowych) barwnymi dyspersjami polimerowymi lub mieszankami cementowymi 
modyfikowanymi polimerami gr.>0,3mm wg projektu kolorystyki i obejmują:  

− prace pomiarowe,  

− oznakowanie robót,  

− montaż i demontaż rusztowań wraz z ekranem zabezpieczającym przed zanieczyszczeniem środowiska 
produktami czyszczenia, 

− przygotowanie podłoża pod powłokę z czyszczeniem strumieniowo-ściernym powierzchni betonu,  

− zebranie, wywiezienie i utylizację produktów czyszczenia,  

− gruntowanie podłoża betonowego materiałem odpowiednim do przyjętego systemu, 

− wykonanie powłok,  

− pielęgnację powłok, 

− przeprowadzenie  pomiarów  i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji. 

 Określenia podstawowe.  

1.4.1. Antykorozyjne zabezpieczenie betonu – zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie bądź wyeliminowanie 
działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję 

1.4.2. Hydrofobizacja powierzchni – proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu 
substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez wodę 

1.4.3. Impregnacja powierzchniowa – proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami uszczelniającymi jego pory 
i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe.  

1.4.4. Powłoka – warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio 
przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 

1.4.5. Warstwa podkładowa –  warstwa zwiększająca przyczepność farby do podłoża   betonowego. 

1.4.6. Punkt rosy – temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy określonej 
temperaturze powietrza i wilgotności.  

1.4.7. Metoda „pull off” – metoda badawcza polegająca na pomiarze wytrzymałości betonu na odrywanie, nazywana niekiedy 
także „Bond-Test”. Jej istota polega na odrywaniu za pomocą siłownika, przyklejonego do podłoża metalowego krążka. 

1.4.8. Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i Specyfikacją 
Techniczną DM.00.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWIORB 
i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".  

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składow., wg STWIORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 
deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną technicznną lub europejską 
aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 
techniczą lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 
przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 Materiały podstawowe: 

Wszystkie materiały do wykonania powłok powinny być zgodne z normą PN- EN 1504-2. 

Jako zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych podpór – pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki 0.3<d<1mm  należy 
stosować powłoki elastyczne o zdolności pokrywania rys. 

Należy stosować elastyczne powłoki wykonane barwnymi powłokami w postaci powłoki na bazie żywicy. Powłoka powinna być 
odporna na stały kontakt z wodą.   
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Wymagania dla powłoki:  

− powinna pokrywać rysy o rozwartości do 0,20 mm wg Procedury ITB nr 211,  

− wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:  

− wartość średnia ≥ 1,0 MPa  

− wartość minimalna 0,7 MPa  

− przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3:  

− wartość średnia ≥ 0,8 MP 

− wykonana powłoka powinna redukować wchłanianie substancji szkodliwych, 

− powinna posiadać zwiększać odporność na mróz i mgłę solną: powłoka po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury 
IBDiM PO-2 nie powinna wykazywać zmian ani uszkodzeń (brak rys, pęcherzy, pęknięć, złuszczeń czy odspojenia) , 

− nie hamować dyfuzji pary wodnej („oddychanie betonu”): opór dyfuzji dla pary wodnej wg Procedury ITB LO-4 powinien ≤ 

4 m. 

− hamować dyfuzję C02 (zabezpieczać otulinę zbrojenia przed karbonatyzacją): opór dyfuzyjny dla CO2 badany wg procedury 

ITB LO-4 powinien ≥ 50 m.  

 
Dla ustroju nośnego bez zdolności pokrywania rys. 

Jako zabezpieczenie przed graffiti należy zastosować antygraffiti system  permanentny. 

Kolorystykę powłok przed złożeniem materiału do zatwierdzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 Warstwa wyrównawcza/naprawcza 

Jako warstwę wyrównawczą (naprawczą) pod powłoki malarskie na powierzchnie elementów nie sprężonych należy 
stosować jednoskładnikową zaprawę cementową o uziarnieniu do 0,5 mm modyfikowaną polimerami. Zaprawa powinna mieć 
przeznaczenie do napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych, powinna nadawać się do nanoszenia w pozycji sufitowej i do 
wyrównywania powierzchni betonowych, szpachlowania i uszczelniania powierzchni przez zamykanie porów, rys i raków.  

Powinna również nadawać się do napraw dynamicznie obciążonych elementów konstrukcji mostowych oraz powinna być 
kompatybilna z materiałem powłok antykorozyjnych. 

Do wyrównywania powierzchni betonowych należy stosować zaprawę, która po stwardnieniu spełnia wymagania podane 
w tabeli 1. 

Tabela 1 Wymagania dla stwardniałej zaprawy wyrównawczej 

 Jako zabezpieczenie antykorozyjne pow. betonowych podpór – pokrycie powierzchniowe o grubości powłoki 0.3<d<1mm  
należy stosować powłoki elastyczne o zdolności pokrywania rys. 

 Materiały stosowane do czyszczenia podłoża 

Materiały stosowane do czyszczenia podłoża nie mogą być szkodliwe dla otoczenia. 



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

265 

 Preparaty dla usunięcia zabrudzeń 

Preparaty dla usunięcia zabrudzeń – przypisane do preparatu. 

 Materiał na zbudowanie pomostów roboczych 

Materiał na zbudowanie pomostów roboczych – rusztowań podwieszonych, wyposażonych w ekrany umożliwiające 
zbieranie produktów czyszczenia strumieniowo-ściernego. Materiał i konstrukcja pomostów roboczych muszą zapewnić warunki 
stateczności i posiadać odpowiednią nośność (uwzględniającą ciężar zużytego ścierniwa) 

Pomosty robocze musza zapewniać bezpieczne warunki pracy i być wyposażone w poręcze. Rysunki robocze pomostów 
roboczych podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM. 00.00.00. 
Do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje się specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 

materiałów oraz  sprzęt ogólnobudowlany zaakceptowany przez Inżyniera. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych 
prac Wykonawca winien posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować 
warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do pomiaru temperatury powietrza 
i podłoża betonowego.  

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Sposób 

transportu nie może powodować obniżenia jakości materiałów. 
Temperatura przewozu i składowania nie powinna być niższa od 5ºC i wyższa od 25ºC. 
W czasie transportu materiały winny być rozmieszczone równomiernie po całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone 

przed przesuwaniem. Składowane winny być w suchych pomieszczeniach.  
Sposób załadunku, przewozu, i wyładunku musi spełniać wymagania  przepisów  dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy transporcie materiałów.  

 WYKONANIE ROBÓT. 

 Ogólne  zasady  wykonania  robót   

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
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, zwanym dalej Rozporządzeniem, z „Zaleceniami do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej 
betonu w konstrukcjach mostowych”, IBDiM, Żmigród, 1998 oraz z projektem roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni 
betonowych i STWiORB. 

Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe 
w wyższych uczelniach. 

 Warunki atmosferyczne 

Temperatura  podłoża i materiału w czasie obróbki i w ciągu następnych 72 godz., dla materiałów na bazie żywic 
syntetycznych, nie może być niższa od 8ºC i nie wyższa niż 25ºC oraz dodatkowo temperatura podłoża musi być wyższa min. o 3ºC 
od punktu rosy. 

Nie wolno wykonywać robót w czasie deszczu i przy intensywnym nasłonecznieniu.  

 Przygotowanie podłoża.  

W zakres  przygotowania  podłoża wchodzą następujące prace:  

− usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń,  

− usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu,  

− usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem 
i zmniejszających przyczepność, 

− usunięcie uszkodzeń, raków itp. czyli przygotowanie podłoża innymi środkami naprawczymi i reprofilującymi,  
Oczyszczenie podłoża betonowego z wody, pyłów i części luźnych. Podłoże  musi być czyste, szorstkie, chłonne i 

wystarczająco  nośne.  
Ewentualne nierówności na połączeniach płyt szalunkowych należy zeszlifować. Wyokrąglić przez szlifowanie należy 

również ostre krawędzie. Powierzchnię oczyścić należy przez hydropiaskowanie lub piaskowanie i strumieniowanie wodą. 
Przy powierzchniach z młodego betonu zachować odpowiedni czas wiązania. Usunąć skupiska zaczynu cementowego np. 

przez przetarcie szczotką w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach. Usunąć środki do pielęgnacji i rozformowania. Jeżeli 
podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być ono usunięte według zasad określonych  przez Inżyniera. 
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Dla materiałów na bazie cementu, przed nanoszeniem warstwy podkładowej, podłoże powinno być nawilżone wodą i 
powierzchniowo przeschnięte (matowe). Należy bezwzględnie usunąć pozostałości wody jak również film wodny.  

Przy preparatach wymagających suchego podłoża, wilgotność podłoża nie może przekroczyć 4%. Należy bezwzględnie 
przestrzegać wymogów. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przyrząd do oznaczania wytrzymałości na odrywanie i dokumentować odpowiednie 
przygotowanie podłoża protokołem z wynikami badań. Podłoże betonowe, prawidłowo przygotowane do nałożenia warstwy 
ochronnej, powinno mieć wytrzymałość na ściskanie powyżej klasy B25. 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego pod ochronę 
powierzchniową powinno mieć wytrzymałość: 

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych - nie mniejszą niż 1,5 MPa, 

 Przygotowanie mieszanki. 

Szczegółowe informacje  o  mieszaniu, dane  produktów  i  uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach 
technicznych o produktach.  

Do przygotowania mieszanki należy zużywać każdorazowo całą zawartość opakowania ze składnikiem sypkim, bez dzielenia 
go na porcje.  

 Wbudowanie mieszanki. 

Bezpośrednio przed nanoszeniem powłoki należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego luźne frakcje i pyły. 
Temperatura podłoża i materiału w czasie obróbki, określona w kartach informacyjnych winna być ściśle przestrzegana. 

Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.  
Obróbka preparatów następuje w zależności od sposobu nanoszenia w jednym lub wielu cyklach roboczych za pomocą 

natrysku, względnie szczotki i pędzla.  
Każdą następną warstwę preparatu nanosi się po wystarczającym związaniu poprzedniej warstwy do tego stopnia by nie 

uległa ona uszkodzeniu. 
Ilość wykonanych warstw zależy od wybranego materiału. Należy dostosować się do wymogów producenta, pod 

warunkiem, że efekt końcowy będzie odpowiadał warunkom trwałości i estetyki (m.in. ujednolicenie powierzchni naprawianych).  

 Pielęgnacja.  

Warstwa powłoki po naniesieniu nie może ulegać nawilżaniu podczas procesu wiązania. Szczególne środki ochrony, jak np. 
przekrycie plandekami, matami itp. należy stosować podczas znacznego nasłonecznienia, oddziaływania deszczu lub mrozu.  

Przy preparatach na bazie  cementu  obowiązują zasady pielęgnacji materiałów budowlanych wiązanych cementem.  

 Uwagi dodatkowe do wykonania.  

Przyrządy robocze można czyścić zwykłą wodą. Resztki materiału i pojemniki usunąć zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Resztek nie należy wlewać do kanalizacji. 

W trakcie pracy zaleca się noszenie rękawic, okularów i ubrań ochronnych.  
W  czasie  pracy  nie  należy palić tytoniu, spożywać posiłków  i  pić  napojów!  Po zetknięciu się z materiałem skóry lub  

oczu  należy  płukać  je  15  min. i niezwłocznie zasięgnąć porady okulisty.  
Należy przestrzegać zasad podanych na kartach danych o bezpieczeństwie pracy i wskazówek stowarzyszeń zawodowych 

o postępowaniu z dyspersjami z tworzyw sztucznych.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Kontrola   i   odbiór  robót  oraz  kontrola  jakości materiałów   powinna   być  przeprowadzona  zgodnie  z zasadami ogólnymi 
podanymi w STWIORB DM.00.00.00. " Wymagania ogólne".  

Kontrolę   wytwarzania   materiałów   należących   do systemów  ochrony  powierzchniowej  prowadzi producent w ramach 
nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań,  w  ramach  nadzoru  zewnętrznego,  prowadzi  IBDiM lub 
upoważniona przez IBDiM instytucja. 

 

 Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót.  

Za  wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca.  
Przed  przystąpieniem  do robót Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa 

badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).  
Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do sprawdzenia daty  produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania  niezbędne  do opracowania składu mieszanek w 

zależności od temperatury. 
Przed przystąpieniem do robót, kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża. 
Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych.  
jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego.  
Wytrzymałość na ściskanie wykonać wg PN-74/B-0626 
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Wytrzymałość na oderwanie wykonać przez odrywanie stempla bφ50 wg PN-92/B-01814. Należy wykonać jedno oznaczenie 
na każde 50m2 powierzchni oczyszczonej, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla każdego elementu konstrukcyjnego. 
Lokalizację przyklejenia stempli wyznacza lub zatwierdza Inżynier.  

jakość materiałów zabezpieczających i barwiących beton  - wg wymagań  IBDiM.  

 Badania w trakcie robót.  

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę i odpowiednią  wilgotność podłoża, 
a również odpowiednie przygotowanie mieszanki. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie dziennik wykonania ochrony powierzchniowej, w 
którym w formie tabelarycznej podaje wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie używanych materiałów, 
parametrach technologicznych wbudowania materiałów oraz wyniki badań wykonanych powłok ochrony powierzchniowej betonu.  

Zapisy w dzienniku podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem przystąpienia do następnego  
etapu robót. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że badania Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inżynier może zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. Jeżeli zastrzeżenia Inżyniera zostaną potwierdzone, to całkowite koszty takich dodatkowych 
lub powtórnych badań zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków Wykonania robót z warunkami określonymi w STWIORB 
z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.  

 Badania i kontrola po wykonaniu robót.  

Jakość wykonanej powłoki ocenia Inżynier po sprawdzeniu wyglądu i na podstawie przedstawionych przez Kierownika 
dzienników wykonania ochrony powierzchniowej. 

Powierzchnie betonowe zabezpieczone antykorozyjnie nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powłoka podlega ocenie wizualnej pod względem estetyki wykonania: połysku, barwy, zamknięcia powierzchni. 

Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych.  
a) sprawdzenie grubości warstw powłoki wg wartości minimalnej  i maksymalnej podanej w Świadectwie. (Określenie grubości 

powłoki  antykorozyjnej metodą  pośrednią,  na podstawie zużycia materiałów stosowanych do wykonania właściwej 
powłoki). 

b) pomiar przyczepności powłoki do podłoża (wytrzymałość na odrywanie). Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 25 m2 
nałożonej  warstwy,  przy  czym  minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla każdego elementu konstrukcyjnego. Lokalizację  
wyznacza Inżynier.  

Zakres badań kontrolnych ustala Inżynier. W szczególności może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych 
przez Wykonawcę. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrytymi. 

Jeżeli   pokrycie  będzie  wykonane  źle  to  warstwa wadliwie  wykonana  będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt 
Wykonawcy. Ponownie postąpi się w przypadku nieosiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 

 OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne".  
Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powierzchni . 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.  
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni z wyjątkiem zaakceptowanych na 

piśmie przez Inżyniera.  
Nadmierna grubość warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji projektowej, 

wykonana bez  pisemnego upoważnienia Inżyniera nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.  

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00.  
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:  

− przygotowanie powierzchni do ułożenia pierwszej warstwy, 

− wykonanie powłok zabezpieczających. 
Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  Odbioru  

dokonuje Inżynier na  podstawie  oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy.  
Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy:  

− zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.  

− istnieją  jakiekolwiek  wątpliwości  co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.  
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera.  
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na 

nową wadliwie wykonanej powłoki, według zasad określonych w niniejszej specyfikacji Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

Roboty  poprawkowe  lub  zerwanie  i wymianę wadliwie wykonanej  powłoki na  nową  Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne warunki płatności podane są w STWIORB DM.00.00.00.  
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.  
Cena jednostkowa wykonania powłok antykorozyjnych powierzchni betonu, wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robót, wykonanie robót wg zakresu w p.1.3, 
oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów poza pas drogowy. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-88/B-01807 Antykorozyjne    zabezpieczenia    w budownictwie.   Konstrukcje   betonowe  i  żelbetowe. Zasady diagnostyki 
konstrukcji.  
PN-B-01814  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 
            Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000r. Nr 63.poz.735) 
"Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych" opracowany 
przez IBDiM.  
Katalog Zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich. Część – I Wymagania. Załącznik do Zarządzenia Nr 11 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19.09.2003r  
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38. M.15.02.03 IZOLACJA PŁYTY POMOSTU OBIEKTU MOSTOWEGO Z PAPY  TERMOZGRZEWALNEJ 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wykonaniu izolacji  płyty  pomostu  obiektu  mostowego  z  papy  termozgrzewalnej . 

 Zakres stosowania STWIORB  

Specyfikacja  Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako   dokument   przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 Zakres robót objętych STWIORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem izolacji 
płyty pomostu z papy termozgrzewalnej na betonowych ustrojach niosących i płytach przejściowych obiektów inżynierskich.  

Na płycie ustroju należy przewidzieć warstwę ochronną szerokości min 50 cm pod krawężnikiem i   dodatkowej warstwy 
papy na szerokości kap. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Papa termozgrzewalna – papa polimeroasfaltowa na osnowie z włókniny lub tkaniny technicznej przesyconej i obustronnie 
powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy są zabezpieczone przed sklejeniem w rolce posypką 
mineralną o odpowiedniej granulacji albo folią z tworzywa sztucznego. Papa termozgrzewalna przyklejana jest do 
powierzchni konstrukcji mostowej „na gorąco” po nadtopieniu jej dolnej powierzchni. 

1.4.2. Środek gruntujący – preparat asfaltowy lub żywiczny nanoszony na powierzchnię budowli przed nałożeniem właściwej 
izolacji asfaltowej, zwiększający przyczepność izolacji do podłoża. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWIORB. Przed 
przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie deklaracji 
własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną technicznną lub europejską aprobatą 
techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną techniczą lub 
aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie przydatności 
materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 Stosowane materiały 

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej można stosować następujące materiały: 
– papę termozgrzewalną, 
– środek gruntujący – asfaltowy lub żywiczny, 
– piasek kwarcowy do posypywania żywicy, 
– beton niekonstrukcyjny C20/25 zgodny z PN-EN 206-1. 

 Papa termozgrzewalna 

a) Wymagania ogólne 
Należy stosować papę  zgrzewalną na osnowie przesyconej i obustronnie powleczonej asfaltem modyfikowanym 

polimerami oraz dodatkami poprawiającymi adhezję. Można stosować papę, do produkcji której zastosowano: 
– elastomeroasfalty, w których głównym dodatkiem jest kauczuk butadienowo-styrenowy SBS, 
– plastomeroasfalty modyfikowane polipropylenem APP. 
Dolna powierzchnia papy powinna być zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego, której grubość nie powinna przekraczać 

0,1 mm. 
b) Minimalne wymagania techniczne dla papy układanej na drogowych obiektach inżynierskich 
Papa termozgrzewalna stosowana na pomostach obiektów inżynierskich powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

tablicy 1. 
  
Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagana wartość Metoda wg 

1 Wygląd zewnętrzny - bez wad  PN-B-04615 

2 
Długość arkusza cm 

500 +5,0  

750 ± 7.5  

4500 ± 10.0 
PN-B-04615 

3 Szerokość arkusza cm 100 ±2,0 PN-B-04615 

4 Grubość arkusza mm >5,0 
Procedura Badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-1/I 

5 

Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową mm >3.0 
Procedura Badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-1/2 

6 Giętkość, badana na wałku 0 30 mm °C <-20 PN-B-04615 

7 Przesiąkliwość według IBDiM MPa >0.8 
Procedura Badawcza 
IBDiM Nr PB-TM-1/3 

8 Nasiąkł iwość % (m/m) <0.5 PN-B-04615 

9 Siła zrywająca przy rozciąganiu, 
- wzdłuż arkusza 

- w poprzek arkusza 
N 

> 1000 >800 
PN-EN-12311-1 

10 Wydłużenie przy zerwaniu \ 

- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

% ' 

>45 >45 
PN-EN-123 11-1 

11 
Siła zrywająca przy rozdzieraniu , 
- wzdłuż arkusza 

- w poprzek arkusza 
N 

>200 >200 
Procedura Badawcza 
IBDiM Nr PB-TM-1/4 

12 Siła zrywająca styki arkuszy papy N >500 
Procedura Badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-I/9 

13 
Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-

offj) 
MPa 

≥ 0,4 MPa (22°C) i ≥ 0,7 

MPa (8°C).    
Procedura Badawcza 

IBDiM Nr PB-TM-1/5 

14 Odporność na działanie podwyższonej 

temperatury, 2 h 
°C > 100 PN-B-04615 

 
Polimeroasfalt izolacyjny wytopiony z papy zgrzewalnej powinien spełniać wymagania wg tablicy 2. Polimeroasfalty należy 

wytapiać  z pap zgrzewalnych w suszarce w temperaturze nie wyższej niż (20 ±5)°C od temperatury mięknienia polimeroasfaltu, 
określonej przez producenta. Czas wytapiania polimeroasfaltu nie powinien przekroczyć 4 godzin. 

 
Tablica 2. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltów wytopionych z pap zgrzewalnych 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagana 
wartość 

Metoda badania wg 

1 Temperatura mięknienia wg 
metody PiK 

- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

  
  

°C 
°C 

  
  

≥  90 
≥ 120 

PN-EN 1427:2001  

2 Temperatura łamliwości 
według Fraassa 

- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

  
  

°C 
°C 

  
  

≤ -15 
≤  10 

PN-EN 12593:2004  

3 Analiza w podczerwieni1) - Badanie 
identyfikacyjne 

PN-EN 1767:2002  

1) Badanie jest wykonywane na próbce asfaltu wyciętej z papy 

 Środki gruntujące 

Zgodnie z zaleceniami producenta, dla danego materiału rolowego, należy stosować asfaltowy lub żywiczny środek 
gruntujący. Środek gruntujący powinien być dostarczony (lub zalecony do stosowania) przez producenta papy. 

a) Asfaltowe środki gruntujące 
Wymagania dla asfaltowych środków gruntujących podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Wymagania w stosunku do roztworów asfaltowych do gruntowania 
 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagana wartość Metoda badania wg 

1 Wygląd zewnętrzny  
i konsystencja 

- Jednorodna ciecz barwy 
czarnej, bez widocznych 

zanieczyszczeń. 
W temp. (23 ±2) °C 

łatwo rozprowadza się i 
tworzy cienką równą 
błonkę bez pęcherzy 

PN-B-24620:1998 

2 Czas wysychania h ≤ 12 
Procedura IBDiM nr 

PB/TM-1/10 

3 Zawartość wody1) % ≤ 0,5 PN-83/C-04523  

4 Sedymentacja1) % ≤ 1,0 Procedura IBDiM nr 
PB/TM-1/8 

5 Lepkość, czas wypływu s η ±5% η2) PN-EN ISO 
2431:1999  

6 Analiza w podczerwieni - Badanie identyfikacyjne PN-EN 1767:2002  

 
 
1) W aprobacie technicznej powinny być określone wymagania dla jednej z dwóch wartości. Właściwością podstawową jest 

zawartość wody. Wymagania dla sedymentacji powinny być określone dla tych roztworów asfaltowych, dla których określenie 
zawartości wody wg PN-83/C-04523 nie jest możliwe 

2)  η – lepkość określona przez producenta 
b) Żywiczne środki gruntujące 
Żywiczne środki gruntujące stanowią żywice epoksydowe lub kopolimery żywic chemoutwardzalnych. Stosując żywiczny 

środek gruntujący Wykonawca musi sprawdzić na jakie powierzchnie betonowe (o jakim wieku i jakiej wilgotności) jest on 
przeznaczony. 

Wymagania dla żywicznych środków gruntujących zostały podane w tablicy 4. 
  
Tablica 4. Wymagania w stosunku do żywicznych środków gruntujących 
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Lp. Właściwość Jednostka Wymagana 
wartość 

Metoda badania wg 

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu składników: żywicy podstawowej i utwardzacza 

1 Analiza w podczerwieni - Badanie 
identyfikacyjne 

PN-EN 1767:2002  

2 Gęstość g/cm3 ρ ±5%ρ1) PN-87/C-89085.03  

3 Lepkość3) 
- lepkość dynamiczna 

  
- lepkość dynamiczna 

  
- lepkość, czas wypływu 

  
MPa s 

  
KU 

  
s 

  
η ±5%η2) 

  
η ±5%η2) 

  
η ±5%η2) 

  
PN-86/C-89085.06 
Procedura IBDiM 
nr TN-3/4/2000 

PN-EN ISO 2431:1999  

Wymagania w stosunku do zmieszanych składników: żywicy podstawowej i utwardzacza 

4 
  

Czas zachowania właściwości 
roboczych w temp. 20°C 

  
min 

  
≥ 20 

Procedura IBDiM nr 
PB/TWm-24/97  

Wymagania w stosunku do utwardzonej powłoki gruntującej 

5 Przyczepność do podłoża 
betonowego4) 

- po utwardzeniu żywicy 
- po 150 cyklach zamrażania         i 

odmrażania 

  
  

MPa 
MPa 

  
  

≥ 1,5 
≥ 1,2 

Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/6  

 
 
1) ρ – gęstość określona przez producenta 
2) η – lepkość określona przez producenta 
3) należy wybrać jedną z metod pomiaru lepkości 
4) dotyczy tylko żywic przeznaczonych do gruntowania podłoża betonowego 
  
Świeżo ułożone warstwy żywicy należy posypać piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji, w ilości zalecanej przez 

producenta żywicy. Posypanie świeżej żywicy piaskiem ma za zadanie uszorstnienie powierzchni, do której będzie klejona izolacja. 
Piaski kwarcowe stosowane jako posypka powinny być idealnie suche. Zaleca się stosowanie piasków konfekcjonowanych, 
dostarczanych na budowę w szczelnych workach z folii lub piasków suszonych ogniowo. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co 
do wilgotności piasku, konieczne jest jego wyprażenie na budowie. Piasek stosowany jako posypka powinien mieć temperaturę 
otoczenia. Żywic nie należy posypywać gorącym piaskiem. 

 Beton 

Beton C16/20 do wykonania warstwy ochronnej powien być zgodny z PN-EN 206-1 i dokumentacją projektową. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Do usuwania mleczka cementowego i cząstek słabo związanych z podłożem z powierzchni płyt betonowych Wykonawca 

może zastosować: 
– piaskownicę 
– śrutownicę 
– hydromonitor lub lancę wodną 
Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca może zastosować: 
– sprężarkę z filtrem olejowym 
– odkurzacz przemysłowy 
Do gruntowania podłoża roztworem asfaltowym Wykonawca może stosować: 
– wałki malarskie lub szczotki dekarskie 
Do gruntowania podłoża żywicą epoksydową Wykonawca może stosować: 
– wałki malarskie lub gumowe grace 
– wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadło mechaniczne do mieszania składników żywicznego środka 

gruntującego (żywicy z utwardzaczem). 
Do usunięcia nadmiaru piasku Wykonawca może stosować: 
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– odkurzacz przemysłowy, 
– sprężarkę z filtrem olejowym, 
– miotłę ze sztywnym włosiem. 
Konieczne jest usunięcie wszystkich nie przyklejonych ziarn. Nie wolno przy tej czynności zabrudzić ani zatłuścić powierzchni 

podłoża. 
Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca może stosować: 
– palniki gazowe wielopłomieniowe 
– palniki gazowe jedno- lub dwupłomieniowe 
– laski metalowe 
– butle z gazem 
W przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych (sezon jesienno-zimowy, 

opady, niskie temperatury otoczenia) należy stosować namioty oraz urządzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej wydajności, 
pozwalające na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej temperatury powietrza, podłoża, wilgotności oraz odpowiedniej 
wentylacji. 

Do wykokonia i trensportu betonu stosować sprzęt zgodny ze STWIORB Beton konstrukcyjny. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Arkusze papy powinny być zwinięte w rolki i owinięte wstęgą papieru lub folii o szerokości co najmniej 60 cm. Na każdym 

opakowaniu papy należy umieścić etykietę zawierającą dane: 
a)        nazwę i adres producenta, 
b)        oznaczenie, 
c)        datę produkcji i numer partii, 
d)        wymiary arkuszy papy, 
e)        informacje o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, chroniących przed zawilgoceniem, w miejscu 

zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Rolki papy należy ustawiać w pozycji stojącej w 
jednej warstwie na paletach transportowych i zabezpieczyć przed przesunięciem polietylenową folią termokurczliwą. Liczba rolek 
papy pakowanych na jednej palecie powinna być określona przez producenta. Rolki papy należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi. Powinny być one zabezpieczone dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 

Asfaltowy środek gruntujący 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. Asfaltowy środek gruntujący, 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. 

Składniki żywicznego środka gruntującego (żywica i utwardzacz) powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-
81400:1989 w taki sposób, aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji 
mieszania. Składniki żywiczne należy transportować zgodnie z PN-C-81400:1989 i aktualnie obowiązującymi przepisami 
transportowymi. 

Na każdym opakowaniu środka gruntującego należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– datę produkcji, 
– numer partii wyrobu, 
– masę netto, 
– termin przydatności do użycia, 
– informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM, 
– informację o proporcji mieszania (w przypadku środka żywicznego), 
– napis „Ostrożnie z ogniem”. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Roboty izolacyjne powinny być wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” oraz jeśli 
STWIORB ani dokumentacja projektowa nie podają inaczej, zgodnie z Zaleceniami. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i STWIORB. W przypadku braku wystarczających 
danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.     roboty przygotowawcze, 
2.     przygotowanie podłoża betonowego, 
3.     zagruntowanie podłoża betonowego, 
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4.     ułożenie izolacji termozgrzewalnej, 
5.     roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 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 dla materiałów asfaltowych i +8°C dla materiałów z 
tworzyw sztucznych. Temperatura betonowego podłoża przeznaczonego do gruntowania powinna być co najmniej o 3°C wyższa od 
punktu rosy. Materiały chemoutwardzalne można stosować przy temperaturze otoczenia nie przekraczającej +30°C, gdyż czas 
przydatności do użycia większości żywic chemoutwardzalnych ulega powyżej tej temperatury znacznemu skróceniu, co może mieć 
negatywny wpływ na jakość powłoki izolacyjnej, a nawet może uniemożliwić jej wykonanie. W pobliżu wykonywanych robót nie 
mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące. 

Powierzchnię, na której wykonuje się roboty izolacyjne należy zabezpieczyć przed wejściem osób oraz wjazdem wszelkich 
pojazdów nie zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu izolacji. Pojazdy mogą poruszać się po wykonanej izolacji jadąc z 
prędkością nie przekraczającą 10 km/h. Dozwolona jest jedynie jazda na wprost. Niedopuszczalne jest zawracanie pojazdów na 
izolacji oraz skręcanie kół w stojącym pojeździe. Pod silniki maszyn budowlanych, które ze względów technologicznych muszą stać 
na izolacji lub na powierzchni czyszczonej przed ułożeniem izolacji, należy podstawiać stalowe rynienki, do których mógłby kapać olej 
z silników. Oczyszczonej płyty, ani wykonanej izolacji nie wolno zatłuścić olejem. Na wykonanej izolacji nie wolno składować żadnych 
materiałów ani parkować samochodów i maszyn budowlanych. Nie wolno dopuścić do mechanicznych uszkodzeń izolacji, wbicia w 
jej powierzchnię obcych przedmiotów (np. grysów) ani do trwałego zanieczyszczenia jej powierzchni. 

Jeśli zachodzi konieczność układania izolacji w złych warunkach pogodowych, takich jak niewłaściwa temperatura lub 
wilgotność powietrza, roboty powinny być prowadzone pod namiotem foliowym lub brezentowym, przy zastosowaniu urządzeń 
klimatyzacyjnych. Jeżeli roboty będą wykonywane w temperaturze 5-10ºC, materiał izolacyjny powinien być uprzednio składowany 
przez 24 godz. w temp. 20ºC. Uwaga: Wszystkie środki gruntujące oraz niektóre żywice zawierają rozpuszczalniki lub części lotne, 
które są nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod namiotem mogą gromadzić się w większych stężeniach, 
powodując zatrucie robotników, dlatego roboty wykonywane pod namiotem z użyciem palników gazowych oraz aparatów 
natryskowych wymagają bardzo sprawnej wentylacji. 

Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracowników. Zwraca się uwagę, iż 
wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i w przeważającej ilości wypadków prowadzi do 
powstania trwałych wad powłok izolacyjnych. 

 Przygotowanie powierzchni płyty betonowej do ułożenia izolacji 

 Przygotowanie płyty z dojrzałego betonu 

Izolację układa się na odpowiednio wytrzymałym mechanicznie, suchym, czystym, równym i gładkim podłożu. 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”. 

Czyszczenie podłoża należy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie. Podłoże betonowe można też oczyścić 
hydromonitorem, czyli wodą pod ciśnieniem ok. 100 MPa. Przy stosowaniu tej metody należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu 
podłoża po oczyszczeniu. Należy też zwrócić szczególną uwagę, aby nie usunąć zbyt grubej warstwy powierzchniowej. Podłoże należy 
dokładnie oczyścić z mleczka cementowego. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub 
przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym powietrzem. Sprężarka powinna być wyposażona w filtr olejowy. Odpylanie należy wykonywać 
zawsze w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru wiejącego podczas robót. 

Przygotowane podłoże powinno spełniać wymagania: 
– wytrzymałość gwarantowana na ściskanie powinna być nie mniejsza niż wynikająca z przyjętej klasy betonu, 

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%, 
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– podłoże powinno być czyste: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji pyłów, plam oleju, smarów i innych 
zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie, 

– podłoże powinno być gładkie: za podłoże gładkie uznaje się powierzchnie nie wykazujące lokalnych nierówności: 
– w przypadku wybrzuszeń – większych niż 3 mm, 
– w przypadku zagłębień – większych niż 2 mm, 
– przy czym nierówności te nie mogą mieć ostrych krawędzi, 
– szorstkość podłoża badana metodą wypełnienia piaskiem nie powinna przekraczać 1,0 mm, 
– podłoże powinno być równe: szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie 

powinny przekraczać: 
– 10 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest większe od 1,5%, 
– 5 mm, gdy pochylenie powierzchni pomostu jest mniejsze od 1,5%. 
Pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą długości 4 m, ułożoną 

na badanej powierzchni. 

 Przygotowanie płyty ze świeżego betonu 

Po akceptacji Inżyniera i projektanta istnieje możliwość przyśpieszenia cyklu realizacji inwestycji dzięki zagruntowaniu 
świeżo wylanego betonu płyty. W tym przypadku powierzchnia płyty betonowej powinna być poddana obróbce urządzeniem do 
próżniowego odsysania wody z betonu. Po próżniowym odessaniu wilgoci z płyty, jej powierzchnię należy zatrzeć na gładko packą 
mechaniczną. 

Gruntowanie żywicą należy wykonać natychmiast po ukończeniu zacierania płyty. Powinno ono być wykonane w czasie od 
4 do 8 godzin od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed ukończeniem pierwszej fazy wiązania betonu. Po tym okresie 
żywica gruntująca nie zwiąże. 

 Gruntowanie podłoża 

 Zasady gruntowania 

Gruntowanie należy zawsze wykonywać zgodnie z instrukcją producenta środka gruntującego oraz tylko jednym rodzajem 
środka gruntującego. Podłoża zagruntowanego żywicznym środkiem gruntującym nie należy ponownie gruntować asfaltowym 
środkiem gruntującym i na odwrót. Ułożenie dwóch środków gruntujących: asfaltowego i żywicznego jednego na drugim jest 
poważnym błędem, który całkowicie zniszczy przyczepność izolacji do podłoża. 

Należy unikać chodzenia po świeżo zagruntowanym podłożu. Wykonaną warstwę gruntującą należy chronić przed 
zabrudzeniem, wpływem czynników atmosferycznych. Wykonanie izolacji powinno nastąpić po utwardzeniu się powłoki z materiału 
gruntującego (w danej temperaturze zgodnie z zaleceniami producenta), najszybciej jak to możliwe. 

 Gruntowanie podłoża za pomocą asfaltowych środków gruntujących 

Do gruntowania nowej płyty betonowej asfaltowym środkiem gruntującym można przystąpić, gdy beton jest w wieku co 
najmniej 14 dni. Gruntowanie podłoża wykonuje się przez jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilości 
zalecanej przez producenta (zwykle jest to od 0,2 do 0,4 kg/m2). 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. W dotyku zagruntowana powierzchnia powinna 
być sucha, tzn. nie kleić się do skóry ręki oraz nie zostawiać żadnych śladów na skórze. 

Gruntowanie roztworem asfaltowym należy wykonywać jednokrotnie, a ułożona warstwa roztworu asfaltowego nie 
powinna być zbyt gruba. 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 
papy do podłoża. 

Do przyklejenia papy zgrzewalnej można przystąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu środka gruntującego. 

 Gruntowanie podłoża za pomocą żywicznych środków gruntujących 

Roboty związane z gruntowaniem betonu należy prowadzić ściśle wg instrukcji producenta żywicy w zakresie: 
− temperatury podłoża i otoczenia podczas wykonywania robót, 
− sposobu oczyszczenia podłoża, 
− proporcji, sposobu i czasu mieszania składników, 
− sposobu nanoszenia żywicy, 
− czasu przydatności żywicy zmieszanej z utwardzaczem do użycia, 
− zużycia materiałów. 

Żywice epoksydowe są bardzo wrażliwe na zmiany warunków prowadzenia robót oraz na błędy technologiczne. 
Niedotrzymanie warunków producenta podczas wykonywania robót może doprowadzić do niezwiązania żywicy lub złuszczenia 
wykonanej warstwy. Wszelkie błędy w prowadzeniu robót mogą spowodować konieczność wykonywania napraw, za które koszty 
ponosi Wykonawca. 

a) Gruntowanie świeżego betonu 
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O ile instrukcja producenta nie stanowi inaczej, gruntowanie świeżego betonu należy wykonać natychmiast po ukończeniu 
zacierania płyty. Powinno ono być wykonywane w czasie od 4 do 8 godz. od momentu wylania mieszanki betonowej, czyli przed 
ukończeniem pierwszej fazy wiązania betonu. Po tym okresie żywica gruntująca nie zwiąże. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do gruntowania, żywicę należy zmieszać z utwardzaczem w odpowiedniej proporcji. 
Zazwyczaj żywica i utwardzacz dostarczane są na budowę w opakowaniach przeznaczonych do zmieszania w całości. Utwardzacz 
należy przelać do pojemnika z żywicą bazową. Należy uważać, aby na ściankach pojemnika z utwardzaczem nie pozostał materiał. 
Gdy utwardzacz jest gęsty, należy go zeskrobać ze ścianek oraz z dna pojemnika z żywicą bazową. Mieszanie obu składników należy 
prowadzić wolnoobrotowym (maks. 300 obr./min) mieszadłem mechanicznym uważając, aby nie napowietrzyć mieszanin. Należy 
uważać, aby na ściankach i na dnie naczynia nie pozostał nierozmieszany materiał. Żywica nie zmieszana z utwardzaczem nie zwiąże. 

Nanoszenie żywicy najlepiej jest wykonywać wałkiem malarskim. Świeżo wykonaną warstwę żywicy należy posypać 
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o odpowiedniej granulacji. Jeżeli instrukcja producenta przewiduje układanie żywicy 
gruntującej w dwóch warstwach, drugą warstwę należy ułożyć w terminie zalecanym przez producenta, zwykle po 24 godz. 
Bezpośrednio przed ułożeniem drugiej warstwy żywicy należy usunąć nadmiar posypki piaskowej, którą posypano pierwszą warstwę. 
Piasek można zmieść szczotkami o sztywnym włosiu, zdmuchnąć sprężonym powietrzem lub zebrać odkurzaczem przemysłowym. 

b) Gruntowanie młodego betonu 
Aby można było wykonać gruntowanie młodego (w wieku od 3 do 14 dni) betonu należy bardzo starannie przygotować 

płytę betonową podczas betonowania, ponieważ zarówno czyszczenie młodej płyty, jak i wykonanie napraw jej górnej powierzchni 
jest utrudnione z uwagi na dużą wilgotność betonu oraz na to, że młody beton nie osiągnął jeszcze pełnej wytrzymałości. Gruntowanie 
takiego betonu można wykonać jedynie specjalnymi żywicami, które mogą związać w środowisku wilgotnym. 

Do gruntowania młodego betonu można przystąpić w terminie określonym przez producenta żywicy. Zwykle jest to wiek 3 
lub 7 dni. Przed gruntowaniem płyta betonu powinna zostać oczyszczona.  

Przygotowanie i układanie żywicy wykonuje się podobnie jak w przypadku gruntowania świeżego betonu. 
c) Gruntowanie wilgotnego betonu 
Określenie wilgotny beton oznacza beton w stanie matowo-wilgotnym, czyli beton, w którym pory są wypełnione wodą, a 

jego powierzchnia jest ciemna i matowa bez błyszczącej błonki wody. Nie wolno gruntować betonu mokrego, na którego powierzchni 
znajduje się błyszcząca warstewka wody. Jeżeli na powierzchni znajduje się warstwa wody, należy ją usunąć przez przedmuchanie 
powierzchni sprężonym powietrzem. Beton wilgotny można gruntować wyłącznie żywicami, które wiążą w środowisku wilgotnym. 
Żywice przeznaczone do gruntowania suchego betonu nie wiążą w środowisku wilgotnym. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu 
powinna zostać oczyszczona. Przygotowanie i układanie żywicy wykonuje się podobnie jak w przypadku gruntowania świeżego 
betonu. 

d) Gruntowanie suchego betonu 
Za suchy beton uważa się beton w stanie powietrzno-suchym, czyli beton którego powierzchnia jest jednolicie jasna bez 

zaciemnień spowodowanych zawilgoceniem. Beton suchy można gruntować żywicami, które wiążą w środowisku suchym i 
wilgotnym. Do gruntowania nowej płyty z betonu żywicznym środkiem gruntującym, przeznaczonym do suchego betonu można 
przystąpić, gdy beton jest w wieku co najmniej 14 dni. Przed gruntowaniem powierzchnia betonu powinna zostać oczyszczona. 
Gruntowanie suchego betonu wykonuje się jedno lub dwukrotnie. Roboty wykonuje się podobnie jak w przypadku gruntowania 
świeżego betonu. 

 Układanie izolacji z pap zgrzewalnych 

 Liczba warstw izolacji 

Izolacje z papy zgrzewalnej mogą być wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

Przystępując do wykonania izolacji należy tak zaplanować roboty, aby rozpoczynać od najniższego punktu konstrukcji. 
Arkusze papy należy układać w taki sposób, aby woda spływająca z arkusza ułożonego wyżej spływała na arkusz położny niżej („zasada 
dachówki”). 

 Układanie izolacji właściwej 

Izolację z papy zgrzewalnej wykonuje się przez przyklejenie warstwy papy na zagruntowanym podłożu.  
Podłoże może być zagruntowane asfaltowym lub żywicznym środkiem gruntującym. Do przyklejania papy można przystąpić 

po całkowitym wyschnięciu asfaltowego środka gruntującego lub po utwardzeniu żywicznego środka gruntującego. Przyklejanie papy 
rozpoczyna się od zamontowania rolki papy w uchwytach palnika. Podczas klejenia powierzchnię arkusza papy podgrzewa się 
palnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palnik przesuwa się, a rolka papy jest rozwijana 
i doklejana do podłoża. Do klejenia arkuszy należy stosować palniki gazowe, które umożliwiają nadtopienie papy jednocześnie na 
całej szerokości arkusza. Bardzo ważnym czynnikiem, decydującym o jakości wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedniej 
ilości energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza. Roztopieniu powinna ulec cała warstwa asfaltu znajdująca się pod osnową. Asfalt 
ten powinien spływać z rolki na podłoże tworząc przed rolką warstwę płynnego asfaltu o szerokości około 8 do  10 cm. Rozwijana z 
rolki papa powinna „topić” się w roztopionym asfalcie i jednocześnie wyciskać nadmiar roztopionego asfaltu tak, aby przez cały czas 
przed rozwijaną rolką papy utrzymywała się warstewka płynnego asfaltu o podanej wyżej szerokości. Płynny asfalt powinien 
wypływać także na boki rolki na szerokości około 2 do 6 cm. 

Gdy przyklejany arkusz się kończy, jego krawędź należy podtrzymać metalową „laską”, nadtopić od spodu małym 
jednopłomieniowym palnikiem i dopiero wtedy położyć na podłoże. 

Poszczególne arkusze papy łączy się ze sobą na zakład: 
– poprzeczny (równolegle do długości arkusza papy) o szerokości 8 cm, 
– podłużny (równoległe do szerokości arkusza papy) o szerokości 15 cm. 
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Styki podłużne sąsiadujących arkuszy należy przesunąć względem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno dopuścić, aby w 
jednym miejscu nachodziły na siebie 4 arkusze papy. Gdy zachodzi konieczność przyklejenia w jednym miejscu 4 arkuszy, należy 
zawczasu wyciąć i usunąć naroże najniżej położonego arkusza papy. 

W przypadku stosowania izolacji dwuwarstwowej, drugą warstwę układa się bezpośrednio na pierwszej bez ponownego 
gruntowania. 

 Wykonywanie obróbek na krawędziach izolacji 

Miejsca zakończeń i wywinięć izolacji na krawędziach obiektu oraz przy dylatacjach, miejscach przebić izolacji przez rury i 
słupy osadzone w płycie oraz miejsca osadzeń wpustów i sączków wymagają wykonania robót ze szczególną starannością. Krawędzie 
przyklejanej izolacji należy nadtapiać mocniej niż środkową część arkusza, a po przyklejeniu do podłoża izolację należy dodatkowo 
nagrzać palnikiem. 

 Wykonywanie styków izolacji na granicy etapowania robót 

Zasada wykonywania styków arkuszy papy w taki sposób, aby woda spływająca z arkusza ułożonego wyżej spływała na 
arkusz położony niżej powinna być stosowana we wszystkich tych przypadkach, gdy jest to możliwe ze względów wykonawczych i 
organizacyjnych. Mogą się jednak pojawić styki arkuszy wykonane odwrotnie, tj. takie, na których woda przepływa z arkusza 
naklejonego niżej na arkusz naklejony wyżej. Takie przypadki mogą mieć miejsce na granicach etapowania robót izolacyjnych, np. 
gdy izolacja jest wykonywana najpierw w pasach pod chodnikami, a później na jezdni. Jeżeli zachodzi konieczność etapowania robót, 
to krawędź arkusza papy na granicy etapu robót powinna zostać zawsze mocno przeklejona do podłoża.  

Pozostawienie nie doklejonej krawędzi arkusza papy, aby później wkleić pod nią inny arkusz i zachować „zasadę dachówki” 
jest poważnym błędem. Pod krawędzią takiego celowo nie doklejonego arkusza papy zbiera się wilgoć i pył, a często arkusz papy na 
granicy klejenia ulega uszkodzeniu. Prawidłowe wklejenie arkusza papy pod pozostawioną krawędź jest niewykonalne ze względu na 
zawilgocenia i zabrudzenia pozostawionej pachwiny oraz utrudniony dostęp palnika. W takim przypadku należy zrobić tzw. „styk 
odwrotny”. Arkusz papy na granicy etapu robót należy przykleić w całości do podłoża i pozostawić na czas przerwy w robotach. Po 
wznowieniu robót krawędź przyklejonego arkusza papy należy oczyścić ze wszystkich zanieczyszczeń na szerokości około 20 cm. Gdy 
zabrudzenia powierzchni są znaczne, należy podgrzać od góry krawędź przyklejonego arkusza do nadtopienia asfaltu od góry arkusza 
i ściąć metalową szpachelką zanieczyszczenia wraz z częścią masy asfaltowej, która znajduje się ponad osnową papy. Następnie 
oczyszczoną krawędź należy rozgrzać palnikiem do roztopienia asfaltu. Nowy arkusz należy przykleić na tak oczyszczoną krawędź. 

 Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWIORB. Do robót wykończeniowych należy 
wykonanie warstwy ochronnej z betonu w miejsach i o grupości wskazanej w dokuemntacji projektowej, prace związane z 
dostosowaniem wykonanych robót do warunków budowy obiektu i roboty porządkujące. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół prac izolacyjnych, w którym w formie 

tabelarycznej powinien podać wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materiałów, 
parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej izolacji. 
Przykłady protokołów kontroli zostały podane w załącznikach. 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
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 gruntującym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 

 Badania w czasie robót 

Kontrolę wykonania robót izolacyjnych powinien sprawdzić Wykonawca.Kontrola wykonania robót obejmuje: 
– sprawdzenie przygotowania podłoża, 
– kontrolę wykonania warstwy gruntującej, 
– kontrolę wykonania izolacji właściwej. 

 Kontrola przygotowania podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5. 

 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, 
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– przy zastosowaniu żywicznych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być sucha i 
lekko błyszcząca. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry. Posypka piaskowa powinna być mocno przyklejona 
do żywicy i częściowo w nią wtopiona. 

Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez sprawdzenie ilości zużytych 
materiałów, ilości dozowanych składników, czasu mieszania, czasu aplikacji (dotyczy żywicznych środków gruntujących). Z ułożenia 
środka gruntującego należy sporządzić protokół.  

 Kontrola ułożenia papy zgrzewalnej 

Podczas układania izolacji należy kontrolować: 
– równość układania arkuszy i szerokość zakładów, 
– wygląd zewnętrzny układanej izolacji – ocena wizualna: prawidłowo wykonana izolacja z papy zgrzewalnej powinna 

mieć jednolity wygląd i jednolitą barwę. Niedopuszczalne są przebarwienia, niedoklejenia, pęcherze, pęknięcia, fałdy 
i inne uszkodzenia, 

– prawidłowość sklejenia krawędzi arkuszy – ocena wizualna: spod przyklejanego arkusza powinny być wypływy masy 
asfaltowej na szerokości około 2 do 6 cm, 

– stan przyklejenia izolacji do podłoża – ocena metodą opukiwania: metoda polega na delikatnym opukiwaniu 
powierzchni izolacji i poszukiwaniu miejsc, które dają głuchy dźwięk. W tych miejscach jest pusta przestrzeń pod 
izolacją, czyli izolacja jest niedoklejona do podłoża, 

– przyczepność izolacji do podłoża. 
Po wykonaniu izolacji należy wykonać badanie jej przyczepności do podłoża. Badanie przyczepności izolacji do podłoża 

powinno być wykonywane na kilku losowo wybranych przez Inżyniera polach na obiekcie. Pole badawcze powinno mieć powierzchnię 
około 4 m2. Na każdym polu badawczym należy wykonać badania w 5 punktach pomiarowych. Na obiektach o powierzchni mniejszej 
od 1000 m2 należy wyznaczyć 2 pola badawcze. Na obiektach większych należy dodać jedno pole badawcze na każde dodatkowo 
rozpoczęte 2000 m2  izolowanej powierzchni. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i STWIORB nie podają inaczej można stosować jedną z dwóch metod oceny przyczepności 
izolacji do podłoża: 

– metoda odrywania paska: polega na oderwaniu paska izolacji o szerokości 5 cm i długości 15 cm od podłoża i ocenie 
stanu powierzchni zerwania. Papa powinna być zerwana w materiale (masie asfaltowej) poniżej osnowy. Powierzchnia 
zerwania nie powinna brudzić skóry. Na powierzchni zerwania nie powinno być drobnych pęcherzy, 

– metoda „pull-off” wykonywana na ustalonym z Inżynierem polu referencyjnym: polega na odrywaniu metalowych 
krążków o średnicy zewnętrznej 50 mm, naklejonych na izolacji za pomocą kleju, przy zastosowaniu specjalnego 
aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed naklejeniem krążka izolację należy naciąć specjalną koronką o średnicy 
rdzenia równej średnicy krążka. Nacięcie należy wykonać przez całą grubość izolacji. Na każdym polu należy nakleić po 
5 krążków, oderwać je aparatem „pull-off” i obliczyć średnią arytmetyczną z pomiaru. Pomiary należy wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie wyższej niż +22°C, w cieniu. Średnia wartość przyczepności do podłoża nie powinna być 
mniejsza od wartości wymaganej, podanej w tablicy 7. 

 
Tablica 7. Minimalne wartości przyczepności izolacji z papy zgrzewalnej do podłoża w różnych temperaturach otoczenia 

Lp. Temperatura otoczenia, °C Minimalna przyczepność 
izolacji do podłoża, MPa 

1 6 – 10 0,7 

2 10 – 14 0,6 

3 14 – 18 0,5 

4 18 – 22 0,4 

5 22 – 26 0,3 

 
  
Z ułożenia izolacji powinien zostać sporządzony protokół. 
W trakcie robót izolacyjnych należy sukcesywnie wypełniać protokół pomiarów warunków klimatycznych. 

 Wady wykonanej izolacji i ich naprawa 

Przed ułożeniem nawierzchni na izolacji należy przeprowadzić przegląd izolacji i jej odbiór. Jeżeli w czasie przeglądu zostaną 
stwierdzone uszkodzenia izolacji, to powinny one zostać naprawione. Szczegółowy sposób naprawy powinien zostać określony przez 
projektanta (lub z nim uzgodniony). 

Do najczęściej spotykanych wad izolacji należą: 
− niedoklejenie arkuszy na krawędziach, 
− pęcherze pod izolacją, 
− uszkodzenia mechaniczne. 
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Jeżeli niedoklejenie arkuszy papy ogranicza się do zbyt małych wypływów asfaltu spod arkusza papy, naprawa powinna 
polegać na nadtopieniu styków arkuszy papy palnikiem od góry. Po lekkim wystygnięciu papy krawędź arkusza należy docisnąć do 
podłoża. 

Pęcherze nie mogą być pozostawione w izolacji. Prawidłowa naprawa pęcherza polega na wycięciu prostokątnego kawałka 
izolacji wokół pęcherza i usunięciu go w całości. Papę należy odcinać od podłoża ostrym narzędziem. Jeżeli pod papą była woda, to 
podłoże należy wysuszyć. Podłoże, w miejscu po usuniętej izolacji, należy rozgrzać palnikiem do roztopienia pozostałego na podłożu 
asfaltu z papy oraz środka gruntującego. Na rozgrzane podłoże należy nakleić łatę z nowego materiału, sięgającą po 8 cm w każdym 
kierunku poza krawędź wycięcia. 

Uszkodzenia mechaniczne powstają na skutek przecięcia izolacji ostrymi przedmiotami. Naprawę uszkodzeń 
mechanicznych wykonuje się podobnie jak w przypadku pęcherzy. Z podłoża należy usuwać jedynie oderwane fragmenty izolacji, a 
miejsce uszkodzenia należy przed przyklejeniem łaty nadtopić od góry palnikiem. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– podłoże betonowe przygotowane do ułożenia izolacji, 
– zagruntowane podłoże betonowe, 
– ułożona izolacja właściwa. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej STWIORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
– zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
– wykonanie projektu technicznego izolacji, 
– przystosowanie robót do warunków atmosferycznych (np. zastosowanie namiotów), 
– przygotowanie powierzchni betonowej do wykonania izolacji, 
– zagruntowanie powierzchni betonu, 
– ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą STWIORB i dokumentacją projektową, 
– wykonanie warstwy ochronnej z betonu, 
– wykonanie badań kontrolnych wg pkt 6, 
– wykonanie napraw ułożonej izolacji.  
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.  
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, STWIORB i niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 

Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu 
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda pierścień i kula 
PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa 
PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Analiza 

w podczerwieni 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych 
PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy właściwej) 
PN-86/C-89085.06 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości 
PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda badań 

przyczepności powłok ochronnych 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubości arkusza 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubości warstwy izolacyjnej pod osnową papy 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesiąkliwości papy 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie siły zrywającej przy rozrywaniu 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepności izolacji do podłoża przez odrywanie (metoda „pull-off”) 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie 
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Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepności izolacji do podłoża przez ścinanie 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworów asfaltowych 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymałości na ścinanie styków arkuszy papy 
Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego 
Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkości 
Procedura IBDiM nr PB-TWm-24/97 Badanie czasu zachowania właściwości roboczych dla materiałów z żywic epoksydowych 
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) 
Określenie parametrów pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach 
autostradowych, IBDiM, Warszawa, 2000 
Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach obiektów mostowych, GDDP, Warszawa, 
1998 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041) 
Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na drogowych obiektach mostowych, IBDiM, 
Warszawa, 2005 
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39. M.15.03.01 NAWIERZCHNIOIZOLACJA 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni z żywic. 

 Zakres stosowania STWiORB  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i  realizacji  
robót wymienionych w punkcie 1.1  

 Zakres robót objętych STWiORB  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni: 
cienkowarstwowej, trudnościeralnej, odpornej na promieniowanie UV, z materiałów na bazie żywic epoksydowych o grubościach wg 
projektu, i obejmują: 

− dostarczenie  i  przygotowanie  materiałów  do  wytworzenia mieszanki, 
− wytworzenie mieszanki, 
− przygotowanie podłoża,  
− ułożenie warstwy,  
− wykonanie niezbędnych badań.  

 Określenia podstawowe.  

1.4.1. Izolacjonawierzchnia - powłoka o grubości od 3 do 12 mm, układana na powierzchni jezdni i chodników mostowych, 
pełniąca jednocześnie funkcje izolacji i nawierzchni. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Należy stosować materiały, 
które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną, 
lub rekomnedację wydaną przez IBDiM. Dla każdej dostawy materiałów Wykonawca przedstawi karty techniczne poszczególnych 
materiałów. Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz za jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez materiał izolacjonawierzchni 
wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 

 
 

Lp. Właściwość Wymagana wartość Metoda wg 

1 Odporność na ścieranie (test Tablera) Strata masy < 3000 mg EN ISO 5470-1 

 Paroprzepuszczalność CO2 SD > 50 m EN 13581 

2 Przepuszczalność pary wodnej Klasa III (SD > 50 m) EN 7783-1 EN 7783-2 

3 Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody w < 0,1 kg/m2 • h1/2 EN 1062-3 
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4 Odporność na agresję chemiczną Klasa I (3 dni bez 
ciśnienia) Utrata 
twardości < 50% 

EN ISO 2812-1 

5 Odporność na uderzenie Klasa I (> 4 Nm) EN ISO 6272-1 

6 Przyczepność / pull-off test > 2,0 MPa EN 1542 

7 Odporność na ogień Efl EN 13501-1 

8 Substancje niebezpieczne Zgodnie z PN-EN 1504-2, 5.3 Zgodnie z PN-EN 1504-2, 5.3 

 
 

 Materiały do wykonywania izolacjonawierzchni 

Do wykonanie izolacjonawierzchni można stosować materiały o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym - na podłożach 
stalowych i betonowych. 

Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjonawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, o grubości 5 mm.  

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Do nakładania izolacjonawierzchni Wykonawca może stosować: 

− wolnoobrotowe (max. 300 obr./min) mieszadło mechaniczne do mieszania składników,   
− pędzle, 
− wałki malarskie, 
− szpachle zębate, 
− gumowe grace, 
− packi tynkarskie, 
− sprzęt do wykonywania robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (namioty, urządzenia klimatyzacyjne, 

urządzenia wentylacyjne). 
Do wykonania badań podłoża, kontroli warunków atmosferycznych oraz wykonania badań izolacjonawierzchni w dyspozycji 

Wykonawcy powinny się znajdować: 
− termometr do pomiaru temperatury powietrza, 
− termometr do pomiaru temperatura podłoża, 
− termometr do pomiaru temperatury materiałów, 
− higrometr, 
− wilgotnościomierz. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Materiały do wykonywania izolacjonawierzchni 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 lub rekomendacji 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. 
Składniki żywiczne powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z PN-C-81400:1989 w taki sposób, aby na jedno 

opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem proporcji mieszania.  
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 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża betonowego lub stalowego, 
− ułożenie izolacjonawierzchni, 
− roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac na obiekcie Wykonawca, w obecności Inżyniera oraz dostawcy materiałów, powinien 
wykonać pole referencyjne izolacjonawierzchni. Wykonanie pola referencyjnego ma na celu: 

− określenie umownych warunków gwarancyjnych na wykonanie izolacjonawierzchni, 
− określenie wszystkich parametrów zabezpieczenia powierzchniowego niezbędnych do uzgodnień między Wykonawcą i 

Inżynierem, 
− ocenę przydatności proponowanych materiałów i technologii, 
− ocenę efektów wykonania robót. 

 Ogólne warunki prowadzenia robót  

Przy wykonywaniu robót 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 
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 związane z układaniem izolacjonawierzchni należy wykonywać w 
sprzyjających warunkach atmosferycznych, przy dobrej i suchej pogodzie.  Dla większości stosowanych żywic temperatura otoczenia 
powinna być wyższa od +8°C (większość żywic epoksydowych i poliuretanów przestaje sieciować w niższej temperaturze) oraz nie 
przekraczać +30°C (czas przydatności do użycia żywic chemoutwardzalnych stosowanych do wykonywania izolacjonawierzchni 
gwałtownie maleje w podwyższonej temperaturze i żywice mogą się utwardzić, zanim zostaną naniesione na powierzchnię płyty 
pomostu).  W przypadku wykonywania robót z materiałów na spoiwie cementowo-polimerowym temperatura otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +30°C. 

Nie należy prowadzić robót podczas silnego wiatru, ze względu na możliwość zapylenia podłoża. Nie wolno także prowadzić 
robót podczas opadów deszczu oraz bezpośrednio przed opadami lub przed prognozowanym spadkiem temperatury poniżej 
minimalnej temperatury sieciowania żywic. Temperatura powietrza i konstrukcji w czasie wykonywania robót powinna być, o co 
najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.  

W przypadku konieczności wykonywania robót w niesprzyjających warunkach pogodowych (opady, niskie temperatury 
otoczenia), należy je wykonywać pod namiotem. W takim przypadku należy zastosować urządzenia klimatyzacyjne o odpowiedniej 
wydajności, pozwalające na uzyskanie i utrzymanie pod namiotem odpowiedniej: temperatury powietrza i podłoża oraz wentylacji. 

Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien prowadzić protokół. 
  

 Przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacjonawierzchni 

 Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacjonawierzchni 

Czyszczenie podłoża należy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie. Z podłoża betonowego należy dokładnie zdjąć 
mleczko cementowe z izolowanej powierzchni. Następnie oczyszczoną powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub 
przez zdmuchnięcie sprężonym powietrzem za pomocą sprężarki śrubowej. 

Podłoże betonowe przygotowane do układania izolacjonawierzchni powinno spełniać następujące wymagania: 
− wytrzymałość na ściskanie: 
− w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów - wytrzymałość gwarantowana wynikająca z klasy betonu przyjętej w 

dokumentacji projektowej, 
− w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych,  przebudowywanych i  remontowanych: ³ 25 MPa, 
− wytrzymałość na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 średnio nie mniej niż 2,0 MPa 
− suchość podłoża: 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%; pomiary wilgotności betonu konstrukcyjnego (płyty mostowej) należy wykonywać przyrządem 
wycechowanym do pomiaru wilgotności materiałów o porowatości nie przekraczającej 10%, 

− czystość podłoża: powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń; 
ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie, 

− gładkość podłoża: lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny przekraczać ± 1 mm, 
− szorstkość podłoża: badana metodą wypełnienia piaskiem (opisaną poniżej) nie powinna przekraczać 1,0 mm, 
− Badanie szorstkości metodą wypełnienia piaskiem: 
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Pomiar szorstkości polega na określeniu wielkości powierzchni, na jakiej znormalizowany piasek o określonej 
objętości wypełni nierówności powierzchniowe. Zakres stosowania tej metody jest ograniczony do pomiaru 
szorstkości na powierzchniach poziomych. 
Materiały i sprzęt pomiarowy: 

− piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1÷0,5 mm, 
− menzurka o pojemności 100 cm3, 
− drewniany krążek o średnicy 50 mm i grubości 10 mm, z uchwytem, 
− przymiar liniowy.   
− Przebieg pomiaru:  

Na powierzchnię betonu należy wysypać odmierzony w menzurce piasek w ilości 25 lub 50 cm3 (w zależności od 
spodziewanej szorstkości) i rozprowadzić go drewnianym krążkiem ruchami kolistymi do wyrównania 
z powierzchnią. Należy dążyć, aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu koła. Następnie 
należy zmierzyć średnicę koła w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, a z otrzymanych wyników obliczyć 
wartość średnią.  

− Określenie szorstkości: 
Parametrem charakteryzującym szorstkość powierzchni betonu jest wartość „S”, podawana z dokładnością 0,1 
mm, która jest uśrednioną głębokością nierówności na jego powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru: S= 
40V/π d2 [mm] 
gdzie: 
V - objętość piasku w cm3, 
d - średnica koła w cm. 

− równość podłoża: szczeliny pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą o długości 4 m ułożoną na betonie nie powinny 
przekraczać 3 mm, pomiar równości podłoża wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiowa łatą o 
długości 4 m ułożoną na badanej powierzchni, 

− wilgotność podłoża: w przypadku, gdy izolacjonawierzchnia ma być układana na podłożu wilgotnym (dotyczy to przede 
wszystkim izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimerowym), dopuszcza się układanie izolacjonawierzchni na 
betonie matowo-wilgotnym, tzn. w wyraźnie ciemnej, matowej powierzchni. Natomiast niedopuszczalne jest układanie 
izolacjonawierzchni na podłożu mokrym, tzn. pokrytym błyszczącą warstewką wody, 

− układanie izolacjonawierzchni: na nowych płytach betonowych układanie izolacjonawierzchni jest możliwe co najmniej po 
14 dniach dojrzewania betonu. W przypadkach płyt naprawianych, należy przestrzegać zaleceń producentów materiałów 
naprawczych i odpowiednich aprobat technicznych; jeżeli odpowiednie aprobaty techniczne nie stanowią inaczej należy 
przyjąć, że dojrzewanie zapraw typu PC następuje w ciągu 24 h, a zapraw typu PCC w ciągu 10 dni (w temperaturze 
otoczenia 20°C), 

− wyrównanie podłoża: w przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 5 mm) podłoże betonowe należy wyrównać 
zaprawą typu PCC lub PC kompatybilną do stosowanych materiałów. Rysy występujące w podłożu betonowym powinny 
być zainiektowane. Natomiast  w przypadku, gdy beton jest uszkodzony albo zawiera substancje chemiczne o stężeniu 
przekraczającym dopuszczalne normy, należy go usunąć lub zneutralizować substancje szkodliwe, a następnie naprawić np. 
zaprawami typu PCC. Nierówności podłoża przekraczające 5 mm należy naprawić. Wystające fragmenty należy odkuć lub 
zeszlifować, a zagłębienia wypełnić zaprawami typu PC lub PCC.  

− spadek podłoża: izolacjonawierzchnię można układać na płytach pomostu o spadku nie przekraczającym 4%. W przypadku 
konieczności układania izolacjonawierzchni na większych spadkach, jeżeli tak zaleca producent, do żywicy dodawane są 
specjalne dodatki tiksotropowe zapobiegające spływaniu izolacjonawierzchni z powierzchni, na której jest wykonywana.  
 

 Przygotowanie powierzchni stalowej do ułożenia izolacjonawierzchni 

Czyszczenie powierzchni stalowej należy wykonać przez śrutowanie lub piaskowanie.   
Podłoże stalowe powinno być oczyszczone do stopnia czystości Sa 2,5 lub Sa 3 w przypadku stosowania powłoki 

metalizacyjnej, zgodnie z normą PN ISO 8501-1:1996. Warstwę gruntującą pod izolacjonawierzchnię należy układać bezpośrednio na 
przygotowane podłoże stalowe. Gruntowanie powierzchni stalowych lub stalowych metalizowanych płyt pomostów polega na 
pomalowaniu tych płyt farbami epoksydowymi, dla których Wykonawca przedstawi aprobaty techniczne.  

Powłokę antykorozyjną (malarską lub metalizacyjno-malarską) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Grubość powłoki antykorozyjnej pod izolacjonawierzchnię wg instrukcji producenta. 

 Wykonanie izolacjonawierzchni 

Roboty związane z wykonywaniem izolacjonawierzchni powinny być wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy 
wykonywaniu robót należy zawsze  i bezwzględnie przestrzegać zaleceń technologicznych określonych przez producenta materiału. 
Zalecenia te powinny być zawarte  w kartach technicznych materiałów i opracowane przez ich producentów.  Zalecenia te dotyczą 
m.in. proporcji mieszania składników, okresu czasu jaki musi upłynąć między nakładaniem kolejnych warstw, grubości nakładanych 
warstw, ilości zastosowanego kruszywa. 

Materiały do wykonania izolacjonawierzchni dostarczane są jako materiały dwu lub trójskładnikowe, których komponenty 
należy zmieszać bezpośrednio przed użyciem w odpowiednich proporcjach. Bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie wymaganych 
proporcji mieszania składników. 
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W celu zwiększenia odporności na ścieranie izolacjonawierzchni oraz nadania im właściwości antypoślizgowych, do 
wykonywania tych powłok używane są odporne na ścieranie kruszywa, spełniające wymagania pktu 2. 

 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić protokół prac izolacyjnych, w którym w formie 

tabelarycznej powinien podać wszystkie niezbędne informacje o warunkach atmosferycznych, stanie stosowanych materiałów, 
parametrach technologicznych wbudowania materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej 
izolacjonawierzchni. 

 Badania materiałów 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji 
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 gruntującym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 

 Badania w czasie robót 

Kontrola wykonania robót obejmuje: 
− badanie przygotowania podłoża, 
− kontrolę wykonania warstwy gruntującej, 
− kontrola wykonania izolacjonawierzchni. 

Poza tym w trakcie wykonywania robót należy wykonywać na bieżąco: 
− kontrolę proporcji mieszania składników stosowanych materiałów (dotyczy materiałów dwu lub kilkuskładnikowych), 
− kontrolę czasu i sposobu mieszania składników, 
− kontrolę czasu pomiędzy układaniem kolejnych warstw. 

 Badanie przygotowania podłoża 

Podłoże przygotowane do układania izolacjonawierzchni powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5.   

 Kontrola zagruntowania podłoża betonowego 

Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez sprawdzenie ilości zużytych 
materiałów, ilości dozowanych składników, czasu mieszania, czasu aplikacji. 

 Kontrola wykonania izolacjonawierzchni 

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni należy kontrolować: 
− grubość nakładanej izolacjonawierzchni - kontrolę zużycia materiału w kg/m2, 
− wygląd zewnętrzny - powierzchnia powłoki powinna mieć wygląd jednolity bez smug, widocznych szwów, przerw 

roboczych, rys, pęknięć, spłynięć, sfałdowań, pęcherzy i łat; barwa powłoki powinna być jednolita i zgodna ze specyfikacją 
i dokumentacja projektową; posypka uszorstniająca powinna być mocno wklejona w podłoże oraz rozłożona równomiernie, 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej izolacjonawierzchni. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− podłoże betonowe lub stalowe przygotowane do ułożenia izolacjonawierzchni, 
− zagruntowane podłoże betonowe lub stalowe. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej STWiORB. 
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 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 

− zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
− wykonanie pola referencyjnego, 
− przystosowanie robót do warunków atmosferycznych (np. zastosowanie namiotów), 
− przygotowanie powierzchni betonowej lub stalowej do ułożenia izolacjonawierzchni, 
− zagruntowanie powierzchni betonu lub stali, 
− ułożenie izolacjonawierzchni zgodnie z niniejszą STWiORB i dokumentacją projektową, 
− wykonanie badań kontrolnych wg pktu 6, 
− wykonanie napraw ułożonej izolacjonawierzchni.  

Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.  
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, STWiORB i niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Böhmego 
PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania 
PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 
PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie narastania 

wytrzymałości na rozciąganie polimerów 
PN ISO 8501-1:1996 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 

Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą „pull-off” 
Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepności powłoki ochronnej do stali metodą „pull-off” 
Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody 
Procedura IBDiM nr P0-2  Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania 
Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pęcznienia 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 zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, Załącznik do zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora 
Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. 
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40. M.16.01.01 ODWODNIENIE - WPUSTY  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania, odbioru i montażu 
wpustów mostowych dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST  

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

 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
montażu wpustów żeliwnych przykrawężnikowych, w ustrojach niosących obiektów inżynierskich.  

A w szczególności: 
− Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - wpusty z koszem osadczym. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Wpust odwadniający – urządzenie instalowane w celu odprowadzenia wody deszczowej z nawierzchni obiektu oraz z 
izolacji.  

1.4.2. Wpust mostowy żeliwny – wpust odwadniający w obiekcie mostowym, którego korpus wykonano z żeliwa. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacja projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.  

 Stosowane materiały 

Przy montażu wpustu w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego można stosować następujące materiały: 
− wpust żeliwny, zwykły i krawężnikowy, 
− warstwę filtracyjną, 
− materiały uszczelniające. 

 Wpusty żeliwne 

Urządzenia odprowadzenia wód opadowych z obiektów mostowych, w tym wpustów, powinny być wykonane i montowane 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.            

Należy stosować wpusty, dla których producent gwarantuje okres użytkowania nie krótszy niż 25 lat. Powinno się dążyć do 
zastosowania wpustów bezkielichowych, łączonych z rurami kanalizacyjnymi za pomocą tulei spinających ze stali nierdzewnej 
i elastycznych pierścieni uszczelniających.              

Konstrukcja wpustu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Można stosować wpusty z odprowadzeniem 
zgodnym z dokumentacja projektową,  z koszem osadczym. 

Konstrukcja wpustu mostowego powinna umożliwiać regulacje jego wysokości. 
Wpusty powinny być wyposażone w: 

− kołnierz wokół dolnej części wpustu, o szerokości nie mniejszej niż 80 mm – do przymocowania izolacji 
wodoszczelnej, 

− osadnik (kosz osadczy) na zanieczyszczenia, 
− otwory na obwodzie górnej części wpustu – do umożliwienia spływu wody z izolacji wodoszczelnej, 
− kratki ściekowe o przekroju przepływu nie mniejszym niż 500 cm2, o prętach kratki umieszczonych prostopadle 

do osi podłużnej obiektu i o prześwicie kratek na powierzchniach przeznaczonych do ruchu: 
− pieszych – nie większym niż 20 mm, 
− pojazdów – nie większym niż 36 mm, 
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− zabezpieczone przed wyjmowaniem przez osoby postronne. W przypadku wpustów z kratkami o przekroju 
przepływu nie spełniającym powyższych wymagań dopuszcza się ich zastosowanie pod warunkiem umieszczenia 
obok siebie dwóch wpustów, rozmieszczonych w odległościach gwarantujących ich prawidłowe osadzenie w 
płycie pomostu,  

− element dociskający izolację do kołnierza dolnej części wpustu, 
− rurę odpływową od średnicy zgodnej z ustaleniami dokumentacji projektowej, ale nie mniejszej niż 150 mm. 

Dopuszcza się rezygnację z osadników, jeśli woda z wpustów nie jest ujęta do przewodów odprowadzających. 
Wpusty powinny być wykonywane w klasach obciążenia wg PN-EN 124:2000, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Konstrukcja wpustu powinna być wykonana z żeliwa szarego o wytrzymałości na rozciąganie Rm³ 200 MPa wg PN-EN 1561-

2000.  
Wpusty powinny być zabezpieczone antykorozyjnie np. pokryte warstwą lakieru asfaltowego. 
Żeliwne wpusty mostowe powinny spełniać wymagania: 

− wpust po pełnym obciążeniu badawczym wg PN-EN 124:2000 nie powinien wykazywać zmian (nie powinien ulec 
zniszczeniu ani wykazywać uszkodzeń w postaci pęknięć, zarysowań, odłamań lub odprysków), 

− tolerancja wymiarów elementów wpustu: 
− dla średnicy rury odpływowej ø 150 mm: 2 mm wg PN-EN 877:2002, 
− dla średnicy rury odpływowej  ø 200 mm i wyższych:  ± 2,5 mm  wg PN-EN 877:2002, 
− dla innych wymiarów: kl. CT 12 wg PN-ISO 8062:1997. 

Dla zastosowanych wpustów Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.  

 Warstwa filtracyjna 

Warstwa filtracyjna wokół wpustu powinna być wykonana z grysów bazaltowych jednofrakcjowych (frakcji 8÷16 mm), 
marki 20 wg PN-86/B-06712, otoczonych kompozycją z żywicy epoksydowej. Ilość lepiszcza powinna zapewnić tylko całkowite 
otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia pustek między ziarnami.  

 Uszczelnienie wokół wpustu 

Do uszczelnienia styku między wpustem i nawierzchnią należy stosować elastyczną żywice epoksydową. Materiał powinien 
charakteryzować się znaczną elastycznością w zakresie temperatur -25°C do +55°C. Powinien wykazywać bardzo dobrą przyczepność 
do uszczelnianych elementów (żeliwnych i betonu) po odpowiednim zagruntowaniu powierzchni. 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. Dla zastosowanego materiału uszczelniającego 
Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Wpusty należy montować ręcznie. 
Do wykonania warstwy filtracyjnej i uszczelniającej Wykonawca powinien dysponować: 

− sitem do przesiewania kruszywa,   
− naczyniem do wymieszania grysu z żywicą epoksydową, 
− prętem metalowym, 
− naczyniem do podgrzewania masy zalewowej. 

 TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 

 Transport i przechowywanie materiałów 

 Transport i przechowywanie wpustów 

Wszystkie żeliwne elementy wpustów mostowych powinny być pakowane w jednostki ładunkowe na paletach. Na każdej 
jednostce ładunkowej powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 
− oznaczenie, 
− datę produkcji, 
− liczbę sztuk, 
− informacje o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM. 
− Oznaczenie każdego wpustu powinno zawierać: 
− nazwę wyrobu, 
− nazwę odmiany i oznaczenie odmiany, 
− numer aprobaty technicznej IBDiM. 

Wszystkie elementy wpustów mostowych należy przechowywać pod zadaszeniem.  
Wszystkie żeliwne elementy wpustów, pakowane jak wyżej, można przewozić dowolnymi środkami transportowymi 

zabezpieczając je przed przesunięciem lub uszkodzeniem.   
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 Transport i przechowywanie materiałów do wykonania warstwy filtracyjnej (żywic epoksydowych i grysów) 

Żywice epoksydowe powinny być transportowane wg przepisów przyjętych dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.  
Warunki przechowywania materiałów nie mogą powodować utraty ich cech lub obniżenia ich jakości. Składniki kompozycji 

żywic należy przechowywać w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamkniętych, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 
Pakowane do butelek, powinny być transportowane w transporterach z tworzywa sztucznego zgodnie z wymaganiami producenta. 
Należy je przewozić krytymi środkami transportowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie materiałów i przedmiotów 
i chronić od światła. 

Kruszywa (grysy) można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem 
i rozpyleniem. Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.   

 Transport i przechowywanie materiałów uszczelniających 

Masę zalewową oraz taśmę uszczelniającą należy transportować i przechowywać w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Opakowania powinny być układane na paletach, a palety zabezpieczone przed deszczem i promieniami 
ultrafioletowymi. 

Do każdej partii wyrobu powinna być załączona informacja producenta zawierająca dane: 
− nazwę produktu, 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji, 
− ważność produktu, 
− pojemność lub masę opakowania, 
− zakres i warunki stosowania, 
− warunki magazynowania, 
− zasady zachowania bezpieczeństwa, 
− informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną. 

Palet nie powinno się spiętrzać. Transport materiałów może się odbywać dowolnym środkiem przewozowym 
z zachowaniem warunków przechowywania określonymi przez producenta.  

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja 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.     osadzenie wpustu w płycie pomostu, 
3.     wykonanie warstwy filtracyjnej wokół wpustu,  
4.     uszczelnienie szczelin wokół wpustu, 
5.     roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
− ustalić dokładną lokalizację wpustu, 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 Osadzenie wpustu w płycie pomostu 

Wpusty umieszczone na powierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów i pieszych powinny znajdować się w 
płaszczyźnie nawierzchni, przy czym, dopuszczalne jest obniżenie kratek ściekowych wpustów nie więcej niż o 1 cm. 

Montaż wpustu należy wykonać w następujących fazach: 
1. dolny element wpustu należy osadzić przed betonowaniem płyty ustroju niosącego. W tym celu należy (jeśli to 

konieczne) odpowiednio odgiąć pręty zbrojenia płyty. Po zabetonowaniu płyty wg SST M.13.01.00 i osiągnięciu przez 
beton odpowiedniej wytrzymałości, należy na płycie pomostu ułożyć izolację wodoszczelną. Izolację należy 
wprowadzić na kołnierz dolnej części wpustu, a następnie założyć element dociskający izolację do kołnierza, 
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2. bezpośrednio przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni, nad kielichem wpustu należy zamontować sztywną 
skrzynkę drewnianą o grubości równej projektowanej grubości nawierzchni. Na spodniej stronie skrzynki powinien być 
zamontowany bal drewniany o kształcie dopasowanym do kształtu kielicha wpustu, którego zadaniem jest 
zabezpieczenie skrzynki przed przesunięciem podczas układania warstw nawierzchni. Pod skrzynkę należy położyć 
folię lub inny materiał, aby w trakcie ustawiania i wyjmowania nie uszkodzić izolacji krawędziami skrzynki. Skrzynka 
powinna być przykryta pokrywą, aby w trakcie robót do rury spustowej nie dostała się mieszanka bitumiczna. Skrzynki 
drewnianej mocowanej nad wpustem nie wolno przybijać do podłoża gwoździami. Po wykonaniu nawierzchni skrzynkę 
zabezpieczającą wpust należy usunąć,  

 
3. montaż korpusu (górnej części wpustu) i ewentualnie osadnika należy wykonać przed układaniem nawierzchni. Korpus 

należy ustawić w kielichu we właściwym położeniu pod kontrolą geodezyjną. 

 Wykonanie warstwy filtracyjnej wokół wpustu 

Warstwę filtracyjną wokół wpustu należy ułożyć na szerokości nie mniejszej niż 10 cm. Kompozycję klejową używa się w 
ilości odpowiadającej 12¸15 % masy kruszywa. 

Przed wymieszaniem grysu z lepiszczem, grys należy przesiać, tak aby nie zawierał on innych frakcji niż podane w pkt 2.2.4 
niniejszej SST, następnie należy go wypłukać wodą w celu oczyszczenia z kurzu i wysuszyć. Grys należy mieszać z lepiszczem cienkim 
prętem stalowym tak długo, aż wszystkie ziarna zostaną całkowicie pokryte masą epoksydową (około 3 min). Grysy lakierowane 
żywicą epoksydową układa się „na zimno”. 

Lakierowane grysy należy zagęścić natychmiast po ułożeniu. Warstwa filtracyjna powinna wypełnić całą przestrzeń 
pomiędzy korpusem wpustu a warstwą nawierzchni, a jej poziom bezpośrednio przy wpuście powinien sięgać około 5÷6 cm poniżej 
górnej powierzchni nawierzchni betonowej.  Lakierowane grysy powinny utworzyć wokół korpusu wpustu porowaty „dren” 
pozwalający na zebranie wody przesączającej się po izolacji. Nie wolno dopuścić do zaklejenia otworów w korpusie wpustu, 
przeznaczonych do zbierania wody z poziomu izolacji. 

 

 Uszczelnienie szczelin wokół wpustu 

Szczeliny wokół górnej części wpustu należy wypełnić masą uszczelniającą (elastyczna żywicą epoksydową) wg pkt 2.2.5. 

 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.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 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 pkt. 2 niniejszej specyfikacji, 

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

− sprawdzić cechy zewnętrzne wpustów (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wpustów należy przeprowadzić na 
podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów oraz kompletności 
wpustu). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

 Sprawdzenie zamontowania dolnej części wpustu przed wylaniem płyty pomostu 

Należy sprawdzić czy dolna część wpustu (kielich) jest odpowiednio ustabilizowana, tak aby nie uległa przesunięciu w 
trakcie betonowania płyty. Sprawdzenie prawidłowości osadzenia kielicha wpustu polega na niwelacyjnym i sytuacyjnym 
sprawdzeniu położenia elementu. Badania należy wykonać za pomocą niwelatora, taśmy stalowej oraz oględzin zewnętrznych. 
Dopuszczalna odchyłka rzędnej kielicha wpustu w stosunku do projektowanej wynosi 3 mm. Dopuszczalna odchyłka położenia 
wpustu w planie wynosi 5 mm. 

 Sprawdzenie osadzenia pozostałych elementów wpustu 

Przed osadzeniem elementu dociskającego izolację należy skontrolować czy izolacja jest wklejona na kołnierz kielicha 
wpustu. Korpus wpustu należy ustawić w kielichu pod kontrolą geodezyjną. Dopuszczalne odchyłki ustawienia korpusu – jak dla 
kielicha wpustu. Należy skontrolować warstwę filtracyjną – ziarna kruszywa powinny być całkowicie otoczone lepiszczem, bez 
wypełnienia pustek między ziarnami. Lakierowane grysy powinny wypełniać całą wolną przestrzeń między korpusem wpustu a 
warstwą wiążącą, a ich poziom bezpośrednio przy wpuście powinien sięgać około 1÷2 cm powyżej poziomu warstwy wiążącej. 
Szerokość warstwy filtracyjnej powinna wynosić co najmniej 10 cm. 
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Niedopuszczalne jest zaklejenie otworów w korpusie wpustu, przeznaczonych do zbierania wody z poziomu izolacji. Należy 
skontrolować wykonanie uszczelnienia wokół wpustu – taśmy uszczelniające powinny być przyklejone na całej grubości uszczelnianej 
krawędzi, a masa zalewowa powinna być ukształtowana ze spadkiem zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Sprawdzenie sprawności odwodnienia 

Sprawdzenie sprawności odwodnienia za pomocą wpustów polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin czy woda z płyty 
pomostu w całości jest odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur odpływowych. Należy sprawdzić, 
czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju 
niosącego. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić w następujący sposób: 
− prowizorycznie zatkać rurę w przekroju górnego wlotu, 
− nad wpustem umieścić szczelne i szczelnie przylegające do podłoża otwarte cylindryczne naczynie o wysokości 

0,12 m i średnicy 0,40 m, 
− naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m, 
− wodę utrzymywać przez 24 h. 

Za pozytywny wynik próby należy uznać nieobniżenie się poziomu wody w naczyniu. W przypadku wystąpienia przecieków, 
należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) zamontowanego wpustu mostowego.  

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− osadzenie kielicha wpustu, 
− wyklejenie izolacji na kielichu i zamontowanie elementu dociskającego, 
− montaż górnej części (korpusu) wpustu oraz ewentualnie osadnika, 
− ułożenie warstwy filtracyjnej wokół wpustu, 
− naklejenie taśm uszczelniających. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

Cena osadzenia 1 szt. wpustu mostowego  obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− osadzenie dolnej części (kielicha) wpustu, 
− wyklejenie izolacji na kołnierzu kielicha, 
− zamontowanie elementu dociskającego izolację, 
− wykonanie i rozbiórkę pomocniczej skrzynki drewnianej, 
− osadzenie górnej części wpustu i ewentualnie osadnika,  
− wykonanie warstwy filtracyjnej wokół wpustu, 
− naklejenie taśm uszczelniających, 
− ułożenie masy zalewowej (ewentualnie asfaltu lanego) wokół wpustu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST i niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo. Żeliwo szare 
PN-EN 124:2000 Zakończenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
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PN-EN 877:2002 Rury i kształtki  z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji odprowadzania wód z budynków. 
Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości 

PN-ISO 8062:1997 Odlewy – System tolerancji wymiarowych i naddatków na obróbkę skrawaniem  
PN- 86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa 
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 IBDiM PB/TN-2/1 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Spływność 
Procedura badawcza IBDiM PB/TN-2/3 - Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na zamrażanie 
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41. M.16.01.02 RURY ODPROWADZAJĄCE WODY OPADOWE Z OBIEKTU MOSTOWEGO  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem rur spustowych dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST 

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

 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
odwodnienia ustroju niosącego obiektu inżynierskiego za pomocą rur kanalizacyjnych z PVC. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna – system rur, kształtek, elementów wyposażenia i złączy stosowany do zbierania i odprowadzenia 
ścieków i wód opadowych z obiektu. 

1.4.2. Rura – element instalacji kanalizacyjnej o jednolitym otworze, prostoosiowy, mający zwykle gładkie końce, ale może być 
również zakończony kielichem. 

1.4.3. Polipropylen - węglowodorowy polimer termoplastyczny otrzymywany w wyniku niskociśnieniowej polimeryzacji 
propylenu. 

1.4.4. Kształtka – element instalacji kanalizacyjnej, inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku obu średnic. 
1.4.5. Złącze – połączenie między końcami rur z/lub kształtek, wliczając w to łącznik lub element zaciskowy, uszczelniony 

elastomerową uszczelką. 
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi 

w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  

 Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST. 
Należy stosować rury odwadniające, dla których producenta gwarantuje okres użytkowania nie krótszy niż 25 lat. Należy 

stosować rury, kształtki i elementy połączeniowe należące do jednego systemu kanalizacyjnego, dostarczonego w całości przez 
jednego producenta. Dla stosowanych systemów kanalizacyjnych obowiązują wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r., z poź. zmian., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

 Rury i kształtki 

Należy stosować rury i kształtki przeznaczone do budowy grawitacyjnych przewodów odwodnieniowych na drogowych 
obiektach inżynierskich.  

Rury powinny być produkowane z przeznaczeniem do odwodnień zewnętrznych konstrukcji mostowych oraz do układania 
w gruncie w pasie drogowym.  

Średnica stosowanych rur i kształtek powinna być zgodna z dokumentacją projektową oraz SST. Każda zmiana średnicy rur 
wymaga uzgodnienia z projektantem. 

System odwodnienia należy wykonać z rur i kształtek tworzywowych odpornych zarówno na uszkodzenia mechaniczne jak 
i na działanie wysokich  oraz niskich temperatur,  

Rury typu PVC DN 200 wg PN-EN 1401-1:2009 

 Kompensatory 

W miejscach przerw dylatacyjnych konstrukcji obiektu lub w miejscach odprowadzenia wody do rur spustowych należy 
stosować elastyczne połączenia – kompensatory. Kompensatory powinny należeć do systemu instalacji kanalizacyjnej, do którego 
należą rury kanalizacyjne i powinny być objęte aprobatą techniczną. 

 Czyszczaki 

Przewody zbiorcze powinny być wyposażone w czyszczaki należące do systemu instalacji kanalizacyjnej, do którego należą 
rury i kształtki  i powinny być objęte aprobatą techniczną. 

 Uszczelki 

Uszczelki z elastomeru powinny mieć twardość (40±5)° IRHD lub (50±5)° IRHD wg PN-ISO 48:1998/A1:2000. 
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Uszczelki wykonane z wulkanizowanej gumy syntetycznej i naturalnych kauczuków EPDM (kopolimer propylen-dien) lub 
SBR (styren-butadien) powinny spełniać wymagania wg PN-EN 681-1:2002 dla typu WC. 

Uszczelki wykonane z elastomerów termoplastycznych TPE powinny spełniać wymagania wg PN-EN 681-2:2003 dla typu 
WT oraz wymagania długotrwałej wytrzymałości wg PN-EN 14741:2008. 

 Elementy podwieszające kolektor do konstrukcji obiektu 

Rury należy mocować do konstrukcji za pomocą elementów podwieszających należących do systemu, do którego należą 
rury lub innych rekomendowanych przez producenta rur. Elementy podwieszające powinny umożliwiać zarówno poziome jak i 
pionowe podwieszenie rur. Do elementów podwieszających należą obejmy do rur, uchwyty i kołki mocujące, szyny montażowe z 
niezbędnymi akcesoriami, zawiesia do obejm, konstrukcje punktów stałych, jak wsporniki. Elementy mocujące rury powinny być 
zabezpieczone powłoką antykorozyjną o trwałości co najmniej 25-ciu lat, np. przez ocynkowanie ogniowe. Metalizację należy 
przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2000. Elementy mocujące mogą też być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Stalowe elementy systemu mocowania powinny być ocynkowane ogniowo oraz dodatkowo pokryte farbą proszkową 
(łączna grubość powłok ≥120µm) w kolorze RAL 7037. Elementy zawieszeń ocynkowane ogniowo i malowane farbą proszkową 
powinny być pozbawione gwintów oraz skonstruowane w ten sposób aby na budowie nie następowało ich skracanie oraz 
modyfikacje, których następstwem będzie uszkodzenie powłoki antykorozyjnej.  

 Materiały pomocnicze 

Jako rury osłonowe należy stosować rury PCW (jako tuleje przejścia przez ścianę przyczółka lub poprzecznice) oraz rury 
stalowe w nasypach za przyczółkami, wykonane ze stali R35, bez szwu, walcowane na gorąco, wg PN-80/H-74219 lub wg innej Polskiej 
Normy, zabezpieczone antykorozyjnie (fabrycznie) powłoką z polietylenu. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót.  
Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie podestów roboczych, jeśli okażą się konieczne dla wykonania robót 

montażowych. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Rury kanalizacyjne wytwarzane w odcinkach prostych powinny być wiązane za pomocą taśm z podkładkami drewnianymi 

w pakiety o masie nie większej niż 50 kg. Wiązania te powinny być nie rzadziej niż co 2 m. Złączki powinny być pakowane w kartony. 
Do każdego opakowania powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: 

− nazwę i adres producenta, 
− oznakowanie wyrobu, 
− datę produkcji, 
− liczbę lub długość rur. 

Rury polietylenowe powinny być składowane w pozycji poziomej na równym podłożu, na podkładach drewnianych o 
szerokości nie mniejszej niż 5 cm, rozmieszczonych w odstępach od 1 m do 2 m. Rury powinny być układane warstwami, w stosach 
o wysokości do 1,5 m. Kształtki i złączki na placu budowy powinny być przechowywane w opakowaniach fabrycznych na paletach z 
nadstawkami. 

Rury należy transportować w położeniu poziomym. Podczas załadunku i rozładunku należy zachować ostrożność, aby rury 
nie zostały uszkodzone. Rury nie powinny być przeciągane lecz przenoszone. 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk 
montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze,  
− zamocowanie elementów podwieszających rury w konstrukcji obiektu, 
− montaż rur, w tym połączenie rur, połączenie rurociągu z wpustami, montaż kompensatorów i czyszczaków, 
− roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST: 
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− wykonać prace pomiarowe (wytyczyć trasę rurociągu, ustalić lokalizację elementów podwieszających, wyznaczyć 
otwory przepustowe w elementach konstrukcyjnych), 

− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Zamocowanie elementów podwieszających rury w konstrukcji obiektu 
Doboru poszczególnych elementów podwieszających dokonuje Wykonawca, wybierając indywidualnie do każdego obiektu 

mocowania, optymalne technicznie i wytrzymałościowo, opierając się na zaleceniach i wytycznych producentów mocowań i zawiesi, 
dotyczących: odległości między obejmami, sposobów obliczania szyn profilowych, jak również obliczania rozszerzalności cieplnej 
rurociągów. Lokalizacja punktów stałych oraz podpór przesuwnych powinna być zgodna z wytycznymi producenta. 

 Montaż rur 

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz projektem roboczym instalacji kanalizacyjnej. 
Kolektory powinny być zainstalowane w pochyleniu zgodnym z dokumentacją projektową.  

Każda zmiana pochylenia kolektora powinna być uzgodniona z projektantem oraz być zgodna z rozporządzeniem, tzn. 
kolektory powinny mieć pochylenie nie mniejsze niż 2%. W przypadku trudności z uzyskaniem 2% pochylenia, dopuszcza się 
pochylenie nie mniejsze niż 1%, pod warunkiem odpowiedniego zwiększenia średnicy rur w stosunku do wymaganych w 
rozporządzeniu. Zaleca się stosowanie w miarę możliwości prefabrykowanych odcinków i węzłów instalacji, a następnie łączenie ich 
na miejscu wbudowania. 

Przewody łączące wpusty mostowe z przewodami zbiorczymi powinny mieć pochylenie nie mniejsze niż 5%. Przewody te 
powinny być wprowadzone do przewodów zbiorczych od góry, za pomocą odgałęzień (trójników) odchylonych pod kątem nie 
większym niż 60%, mierzonym od osi przewodu zbiorczego.  

Cięcie rur należy wykonać przy zachowaniu: 
–          kąta prostego, 
–          czystej powierzchni cięcia, 
–          braku zadziorów i ubytków, 
–          zapasu na spoinę doczołową. 
Połączenia rur oraz rur z kształtkami (również czyszczakami) należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. Przed 

wykonaniem połączenia należy sprawdzić wzrokowo stan i kompletność łącznika (obejmy i uszczelki) oraz stan łączonych elementów. 
Połączenie żeliwnego wpustu mostowego z rurą odwadniającą winno zapewniać pełną szczelność, tak by uniemożliwić 

wypływ wody obok rury i zamakanie konstrukcji obiektu mostowego. 
Kolektory powinny być wyposażone w czyszczaki na każdym połączeniu wpustu z kolektorem, w miejscach gdzie następuje 

zmiana kierunku kolektora i w najniższym jego punkcie. Kolektory powinny być wyposażone w elastyczne złącza (kompensatory) w 
miejscach dylatacji obiektu i na połączeniu z rurami pionowymi. Kompensatory powinny być zabezpieczone punktami stałymi. 

Rury przechodzące przez ścianę przyczółka powinny być umieszczane w rurze ochronnej, np. z stalowych, o odpowiednio 
większej średnicy, zabetonowanej uprzednio w ścianie przyczółka,  zgodnie z dokumentacją projektową. 

 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 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.), 

− sprawdzić cechy zewnętrzne rur i kształtek (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego elementów kolektora należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni poszczególnych elementów, 
zgodnie z pktem 2.3.2). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

 Kontrola materiałów 

Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami dokumentacji projektowej, SST oraz powołanymi normami i wymaganiami podanymi w pkcie 2 niniejszej SST. 

 Kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych 

Ocenę jakości powłoki cynkowej na elementach mocujących rury należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 1461:2000. 

 Kontrola wbudowania rur 

Kontrola wbudowania rur obejmuje sprawdzenie: 
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− zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, projektem roboczym instalacji kanalizacyjnej i SST. 
Roboty należy wykonać zgodnie z pktem 5. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać 0,2%. 
Odchylenie rur odwadniających od linii projektowanej, mierzone na długości 2 m, nie powinno przekraczać 3 mm. 
Należy sprawdzić, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do dokumentacji 
projektowej i potwierdzone przez Inżyniera, 

− wykonania połączeń zgrzewanych doczołowo polegające na przeprowadzeniu oględzin wzrokowo. Kontroli 
podlega wielkość i kształt wypływki oraz osiowość połączenia, 

− wykonania złączkami elektrooporowymi polegające na sprawdzeniu czujnika złączki i kontroli osiowości 
połączenia, 

− sprawdzić stan i działanie separatora  wraz z wylotem, 
− szczelności rurociągu przeprowadzone na podstawie szczegółowego przeglądu dokonanego w trakcie 

intensywnych opadów atmosferycznych, 
− drożności rur przez wlanie 1 m3 wody do wpustu i odbieranie jej na dole. Czas wlewania należy dostosować do 

średnicy rury wpustowej, zaś ilość wody odzyskanej na dole powinna równać się ilości wody wlanej. W przypadku 
zaburzeń w przepływie wody należy wyjaśnić przyczyny, usunąć usterki i ponownie wykonać próbę, 

− szczelności wbudowanego systemu odwadniającego po zakończeniu robót. Sprawdzenie sprawności działania 
całego odwodnienia polega na stwierdzeniu za pomocą oględzin, czy woda z płyty pomostu w całości jest 
odprowadzana przez system wpustów, czy nie ma przecieków wody obok rur spustowych oraz sączków 
odwadniających. Należy sprawdzić, czy odprowadzana z nawierzchni pomostu woda nie zagraża konstrukcji 
podpór lub nie powoduje zamakania dolnych partii ustroju niosącego. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej kanalizacji z rur danej średnicy.. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM,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. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają elementy instalacji kanalizacyjnej zabetonowane w 

konstrukcji obiektu. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena zamontowania 1 m (metra) rur (instalacji kanalizacyjnej) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− zabezpieczenie antykorozyjne elementów podwieszających, 
− zamocowanie elementów podwieszających, 
− montaż rur i kształtek, w tym czyszczaków i kompensatorów, 
− wykonanie wszystkich połączeń, 
− doprowadzenie rur separatora, 
− wykoanie separatora wraz z wylotem, 
− wykonanie i rozbiórka ewentualnych pomostów roboczych, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST i niniejszej specyfikacji 
technicznej. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN ISO 2505:2006  Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdłużny. Metoda i warunki badania 
PN-EN ISO 1133:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR) i objętościowego 

wskaźnika szybkości płynięcia (MVR) tworzyw termoplastycznych 
PN-EN 728:1999  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z poliolefin. Oznaczanie czasu indukcji 

utleniania 
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PN-EN ISO 1183-2:2006 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gęstości tworzyw sztucznych nieporowatych. Część 2: Metoda 
kolumny gradientowej 

PN-EN ISO1167-1:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie 
wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 1: Metoda ogólna 

PN-EN ISO 1167-2:2007 Rury, kształtki i zestawy z termoplastycznych   tworzyw sztucznych do przesyłania płynów. Oznaczanie 
wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Część 2: Przygotowanie próbek do badań w postaci rur 

PN-ISO 48:1998/A1:2000  Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie twardości (twardość w zakresie od 10 IRHD do 100 
IRHD) (Zmiana A1) 

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 
i odwadniających. Część 1: Guma 

PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych 
i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne 

PN-EN 14741:2008 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z   termoplastycznych tworzyw sztucznych. Połączenia 
do bezciśnieniowych zastosowań pod ziemią. Metoda określania długotrwałej szczelności połączeń z 
uszczelkami elastomerowymi przez oszacowanie nacisku uszczelki 

PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i 
badania 

PN-EN ISO 9227:2007 Badanie korozyjne w sztucznych atmosferach. Badanie w rozpylonej solance 
PN-H-74219:1980 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-EN 10244:2003  
PN-EN 10210-1:2000 
PN-EN 10210-2:2000 
PN-EN ISO 3126:2006 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Elementy z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie 

wymiarów 
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. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041) 
Aprobaty i instrukcje producenta materiałów. 
PN-EN 13476-1:2008  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 

kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).  

  Część 1: Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 
PN-EN 13476-2:2008  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 

kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).  

  Część 2: Specyfikacje rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrzych i zewnętrznych oraz systemu, 
typ A 

PN-EN 13476-3:2009  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku 
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).  

  Część 3: Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej powierzchni 
zewnętrznej oraz systemu, typ B 
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42. M.16.01.03A ODWODNIENIE IZOLACJI POMOSTU OBIEKTU MOSTOWEGO 

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem odwodnienia izolacji pomostu dla inwestycji drogowej . 

 Zakres stosowania SST 

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

 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 geowłókniny i grysu bazaltowego, 

− sączków z tworzywa sztucznego, 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

 Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

 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. 

 Materiały do wykonania drenu z geowłókniny i grysu bazaltowego 

Rodzaje materiałów 

Do wykonania drenu z grysów można stosować kruszywo, żywicę epoksydową i geowłókninę. 

Kruszywo 

Należy stosować kruszywo jednofrakcyjne, ze skał magmowych, czyste (płukane), suche (o wilgotności < 4%) o uziarnieniu 
4÷8 mm, marki 20 wg PN-86/B-06712. 

Żywica epoksydowa 

Jeżeli dokumentacja projektowa ani SST nie podają inaczej, można stosować dwuskładnikową żywicę epoksydową, 
modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych w tablicy 2. 

 
Tablica 2. 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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Geowłóknina 

Podwójnie złożona geowłóknina przeszywana o symbolu 7/14/310, obłożona grysem bazaltowym otoczonym kompozycją 
epoksydową i wprowadzone do rur wpustów i sączków. 

Geowłóknina do budowy drenu powinna mieć następujące własności:   
Siła przebicia (metoda CBR)   1,80  kN  wg PN – EN ISO 12236: 1998,     
Masa powierzchniowa       165 g/m2 wg EN ISO 9864,  
Wytrzymałość na rozciąganie wg PN -  ISO 10.319: 

− wzdłuż  pasma     12,0  kN/m  
− wszerz pasma     12,0  kN/m  

Wydłużenie względne przy obciążeniu maksymalnym wg PN -  ISO 10.319:      
− wzdłuż pasma     40  %  
− wszerz pasma     50  %  

Średnica otworu przy dynamicznym przebiciu (metoda spadającego stożka) - 28  mm  wg PN – EN 918:1999,      
Prędkość przepływu wody prostopadłego do płaszczyzny wyrobu wg PN - EN ISO 11058:2002 - 0,05m/s,  
Charakterystyczna wielkość porów O 90 - 85µm  wg PN - EN ISO 12956:2002.      
Materiał:     PP Polipropylen 
 
Elementy tworzące dren powinny być odporne na wysoką temperaturę i substancje występujące na drogach, jak benzyna, 

oleje, sól odladzająca. 
Dren powinien charakteryzować się dużą przepustowością wody, która dla spadku hydraulicznego i = 0,1 powinna wynosić: 

− przy ciśnieniu 200 kPa – 0,3   l/s, 
− przy ciśnieniu 400 kPa – 0,15 l/s. 

 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. 

Do wklejania sączka w otwór wywiercony w płycie pomostu należy stosować zaprawę niskoskurczową. Należy stosować 
zaprawę przygotowywaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do użycia po rozmieszaniu z wodą w 
odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przez producenta przewidziana do stosowania do wypełniania otworów 
o głębokości zgodnej z dokumentacją projektową. Należy stosować zaprawę zgodną z PN-EN 1504-3. 

 Wpusty 

Wpust wraz z odprowadzeniem wody zgodnie z dokumentacją projektową i PN-EN 124. 
 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
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.), 
− wiertarką do wiercenia otworów w betonie (nawierzchni asfaltowej). 

Sączki i dreny prefabrykowane należy montować ręcznie. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Dren należy przechowywać oryginalnie zapakowany, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, osłonięty przed 

działaniem promieni słonecznych. Dren nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych dłużej niż przez 
okres 2 miesięcy. 
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Dreny należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 

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. 

Kruszywo w czasie składowania i transportu należy zabezpieczyć przed rozsypaniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
kruszywami innego rodzaju, frakcji. 

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, 

− 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. 
Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta 

zawierająca dane: 

− nazwę wyrobu, 

− nazwę rodzaju i odmiany zaprawy, 

− nazwę i adres producenta, 

− datę produkcji, 

− masę netto, 

− trwałość, 

− informację o proporcji składników, 

− informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej. 
Suche zaprawy należy składować w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchych i zadaszonych pomieszczeniach, 

które nadają się do przechowywania cementu. Maksymalny czas składowania zaprawy powinien być zgodny z zaleceniami 
producenta. 

Suche zaprawy należy przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed mrozem, 
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 

Wpust i pozostałe transportować tak by nie spowodować uszkodzeń. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 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. 

Wykonanie drenów według poniższej SST obejmuje ułożenie drenów podłużnych wzdłuż osi odwodnienia (wpustów i 
sączków), drenu poprzecznego przed urządzeniami dylatacyjnymi. Rodzaj zastosowanego drenu powinien zostać określony w 
dokumentacji projektowej lub/i SST. 

 

 Wykonanie odwodnienia izolacji 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
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− roboty przygotowawcze, 

− wykonanie wpustu wraz z odprowadzeniem wody, 

− montaż sączków, 

− wykonanie drenów, 

− roboty wykończeniowe. 

 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. 

 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. W tym przypadku sączek należy wklejać w płytę pomostu stosując zaprawy 
bezskurczowe o właściwościach podanych w pkcie 2.2.5. Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez 
producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z wodą zarobową spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004 oraz przepisów bhp: 

− podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne, 

− jakiekolwiek zanieczyszczenia skóry lub oczu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody. 
Zaprawę należy układać warstwami o grubości podanej przez producenta. Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed 

działaniem wody przez pierwsze 8 h, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Przed osadzeniem sączka korzystne jest wywiercenie w skrzydełkach stabilizujących otworów o średnicy co najmniej 10 

mm. Otwory te służą do stabilizacji sączka przez przywiązanie go do zbrojenia płyty pomostu, lub w przypadku osadzenia go w 
otworze wywierconym w betonie – do zwiększenia przyczepności sączka do zaprawy wklejającej i zapobiegania pękaniu zaprawy w 
miejscach usytuowania skrzydełek stabilizujących. 

Sączek należy osadzać co najmniej 3 mm poniżej górnej powierzchni płyty w miejscu jego osadzenia, 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. 

W przypadku renowacji lub modernizacji systemu odwodnienia, sączek należy osadzać w nie uszkodzonym betonie płyty 
pomostu. Jeżeli beton ten nie odpowiada wymaganiom dla betonu mostowego, należy go uprzednio naprawić specjalnymi 
zaprawami przeznaczonymi do tego celu. 

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. 

 Układanie drenów z geowłókniny i grysu bazaltowego 

 Układanie drenów 

Montaż drenu polega na ułożeniu podwójnie złożonych pasków geowłókniony wzdłuż przewidzianej dokumentacją 
projektową linii i zaznaczeniu na drenie lokalizacji urządzeń odwadniających (sączki, wpusty). Długość drenu pomiędzy sąsiednimi 
sączkami (sączkiem i wpustem) powinny być dłuższy o ok. 10÷15 cm od ich osiowego rozstawu. Końcowy odcinek drenu należy zagiąć 
i umocować wewnątrz sączka (wpustu). 

Dren powinien być na całej długości przyklejany do podłoża za pomocą środków stosowanych do klejenia izolacji (środka 
gruntującego do podłoża). Dren powinien być układany bezpośrednio przed ułożeniem warstwy nawierzchni. Dren należy wykonać 
na powierzchni izolacji płyty pomostowej.  

 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. 

 Wykonanie wpustu 

Wykonanie wpustu zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Zasady bhp 
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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. 

 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.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 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. 

 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. 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych elementów odwodnienia z 
dokumentacją projektową, SST. 

 Sprawdzenie materiałów 

Kontrola materiałów powinna być oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzających zgodność ich 
właściwości z aprobatami technicznymi, SST i pktem 2. 

 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. 

 Sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu 

Odchylenia ułożenia drenażu w planie od projektowanego nie powinny przekraczać 1%. 
Prawidłowo wykonany dren 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. 

 Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia 

Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia odbywa się przez wlanie wody do drenu. Czynność ta umożliwi sprawdzenie 
drożności drenu i sączków. Należy skontrolować, czy nie występuje zamakanie konstrukcji w miejscu zamontowania sączka. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− m (metr) drenażu z elementów prefabrykowanych lub z grysu jednofrakcyjnego, 

− szt. (sztuka) sączka, 



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

303 

− elem. (element) - kompletnego wpustu wraz z odwodnieniem  

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają m.in.:  

− oczyszczenie powierzchni izolacji, 

− ułożenie drenów, 

− zamontowanie sączka, 

− wykonanie wpustu wraz z odprowadzeniem wody. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostkowa osadzenia 1 szt. sączka  obejmuje m.in.: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− montaż i ustabilizowanie sączków w ustroju niosącym, 

− ewentualne uszczelnienie zaprawą niskoskurczową, w przypadku montażu sączków w otworach wykonanych w 
płycie pomostu, 

− montaż kształtek i połączenie sączka, 

− wykonanie wpustu wraz z odprowadzeniem wody, 

− wykonanie badań, 

− uporządkowanie miejsca robót. 
Cena wykonania 1 m drenu obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie drenu z geowłókniny, 

− wykonanie masy drenażowej, 

− wycięcie koryta w warstwie wiążącej nawierzchni lub ułożenie deskowania, 

− ułożenie masy drenażowej, 

− wykonanie badań, 

− oczyszczenie miejsca robót. 
W skład ceny jednostkowej każdego z elementów wchodzi również wykonanie projektu roboczego odwodnienia. Wszystkie 

roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, SST i niniejszej specyfikacji technicznej. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje m.in.: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

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 
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 

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 
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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) 
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43. M.17.01.02 ŁOŻYSKA   

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem łożysk na obiektach mostowych. 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem, montażem  i 
odbiorem łożysk elastomerowych.  

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Łożysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na podporę, umożliwiająca jednocześnie 
obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki i, ewentualnie, przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie 
podparcia. 

1.4.2. Łożysko nieprzesuwne - łożysko uniemożliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie podparcia. 
1.4.3. Łożysko przesuwne - łożysko umożliwiające przemieszczenia przęsła w płaszczyźnie podparcia, w jednym lub wielu 

kierunkach. 
1.4.4. Łożysko elastomerowe odkształcalne - łożysko wykonane z różnych odmian gumy (np. neoprenu) lub innych polimerów 

(np. poliuretanu), uzbrojonych lub nieuzbrojonych blachami stalowymi. 
1.4.5. Łożysko elastomerowe ślizgowe - łożysko elastomerowe odkształcalne przesuwne wykonane z bloku elastomeru 

pokrytego PTFE, po którym może się ślizgać polerowana płyta stalowa. 
1.4.6. Politetrafluoroetylen (PTFE) - tworzywo sztuczne, fluorowęglowe, o bardzo małym współczynniku tarcia.   
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), który 
podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Należy stosować łożyska, które są oznakowane CE, dla których Wykonawca przedstawi Certyfikat Zgodności WE i Deklarację 
Zgodności WE z normą PN-EN 1337-3 lub łożyska oznakowane znakiem budowlanym świadczącym o zgodności z aprobatą techniczną 
wydaną przez IBDiM.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez zastosowane łożyska 
wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań.  

Należy stosować łożyska elastomerowe, które spełniają wymagania PN-EN 1337-3 oraz „Rozporządzenia 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, zwanym dalej Rozporządzeniem. Należy stosować łożyska elastomerowe, dla 
których producent gwarantuje okres użytkowania nie krótszy niż 20 lat. Wszystkie odsłonięte elementy stalowe powinny być 
wykonane ze stali nierdzewnej lub zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z PN-EN 1337-9.  

Łożysko powinno być zaopatrzone w tabliczkę znamionową podająca charakterystyczne dane łożyska: nazwę producenta, 
typ i numer łożyska, rok produkcji, założony przesuw, a także znak CE z numerem normy europejskiej zharmonizowanej lub znak B z 
numerem Aprobaty Technicznej IBDiM. Górna powierzchnia łożyska powinna być wyraźnie oznakowana, a na niej zaznaczone: 
wielkość i kierunek projektowanego przemieszczenia oraz osie służące do ustawienia łożyska na podporze (nie dotyczy to łożysk 
elastomerowych bez stalowych płyt dociskowych). Sposób wykonania poszczególnych elementów łożysk oraz całych łożysk powinien 
być zgodny z PN-EN 1337-3. 

 
Elastomer stosowany do wyrobu łożysk powinien być wyprodukowany z kauczuku naturalnego lub chloroprenowego. 

Elastomery na bazie kauczuku powinny mieć twardość od 500Sh A do 700 Sh A, na bazie poliuretanów twardość od 600 Sh A do 800 
Sh A. Twardość powinna być określona wg metody Shore’a A zgodnie z PN-C-04238. Zaleca się stosować do łożysk elastomer o 
twardości (60±5)0 SH A, zapewniający moduł odkształcenia postaciowego G=(0,9 ± 0,15) MPa. 

Do produkcji łożysk nie można stosować żadnych odpadów gumowych lub gumy z odzysku.  
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Elastomer powinien charakteryzować się dobrą odpornością na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, ozonu, 
promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru, benzyny, soli oraz ekstremalnych temperatur, w których eksploatowane jest 
łożysko (od -350 C do +500C). 

Pod łożysko można stosować podlewki z niskoskurczowej zaprawy cementowej, żywicowej lub cementowo-żywicowej. Dla 
zastosowanej zaprawy Wykonawca przedstawi PN lub aprobatę techniczną, potwierdzającą, że zaprawa przeznaczona jest na 
podlewki pod łożyska. O wyborze zaprawy powinien decydować Wykonawca w porozumieniu z producentem łożyska na podstawie 
własnych doświadczeń, w zależności od warunków, w jakich zapraw będzie układana, tzn. temperatura otoczenia, wielkość podlewki 
itp.  

Jeżeli stosowana zaprawa jest na bazie żywicy, to chemiczne właściwości żywicy oraz stosunek żywicy do wypełniaczy 
powinny być dobrane w ten sposób, aby uzyskać konsystencję i czas wiązania umożliwiające prawidłowe ustawienie łożyska w 
warunkach budowy.  

Jeżeli zastosowana zaprawa ma być w bezpośrednim kontakcie z łożyskiem, to należy sprawdzić w badaniach ich chemiczną 
zgodność oraz współczynnik tarcia, chyba, że wcześniej potwierdzono zadowalające jej użycie w podobnych warunkach. 

 Łożyska konstrukcyjne elastomerowe. 

Łożyska powinny spełniać wymagania określone w Projekcie oraz w PN-EN1337-3:2005. 
Łożyska konstrukcyjne elastomerowe powinny spełniać wymogi nośności i przesuwu określonych w Dokumentacji 

Projektowej. 
Elastomer stosowany do wyrobu łożysk powinien być wyprodukowany z kauczuku naturalnego, lub chloroprenowego. 

Właściwości elastomeru, z których powinny zostać wykonane łożyska powinny być zgodne z PN-EN 1337 część 3 tablica 1. 
Producent/ Dostawca powinien posiadać dokumenty dopuszczające wyrób budowlany do obrotu zgodnie z ustawą o 

wyrobach budowlanych. 

 Podlewka 

Podlewka z zaprawy nisko skurczowej lub ekspansywnej (samopoziomującej) powinna być zgodna z Projektem montażu 
łożysk oraz Producent/ Dostawca powinien posiadać dokumenty dopuszczające wyrób budowlany do obrotu zgodnie z ustawą o 
wyrobach budowlanych. 

 Materiały uzupełniające i pomocnicze 

Materiały uzupełniające i pomocnicze do montażu łożysk zgodnie z Projektem montażu łożysk.  

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego techniczne sprzętu, określonego w Projekcie montażu łożysk i 

zaakceptowanego przez Inżyniera 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
W trakcie transportu i składowania należy przestrzegać wymagań producenta łożysk oraz PN-EN 1337-11:2001 i PN-EN 

1337-1:2003. 
Przed i po wyładowaniu należy sprawdzić kompletność ich zestawienia (zmontowania). 
Na placu budowy łożyska należy złożyć w miejscu suchym, przewietrzanym i osłoniętym od deszczu (najlepiej w magazynie) 

wskazanym przez Inżyniera. 
Materiały do wykonania podlewek powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” oraz zgodnie z PN-
EN1337-3. 

 Dokumentacja projektowa 

Przed przystąpieniem do wbudowania łożysk Wykonawca powinien przygotować: 
a)     harmonogram wbudowania łożysk, z uwzględnieniem robót związanych z przygotowaniem łożysk i ciosów 
podłożyskowych, 
b)    projekt montażu łożysk, uwzględniający zalecenia producenta łożysk. Projekt montażu łożysk powinien zawierać: 

− zestawienie zastosowanych łożysk i plan ich rozmieszczenia, 
− rysunki nisz pod łożyska w ciosach podłożyskowych na podporach, 
− szczegóły zamocowania łożysk na podporach oraz do ustroju niosącego, 
− wymagania odnośnie składania i montażu łożysk na podporach,  
− kolejność montowania łożysk. 
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Projekt powinien zawierać rysunki zbrojenia ciosów podłożyskowych i nadłożyskowych, w przypadku, gdy dokumentacja 
projektowa uzależnia gabaryty ciosów od wymiarów łożyska konkretnego producenta, który zostanie wybrany po wygraniu 
przetargu.   

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera: 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 

 Montaż łożysk na podporach 

Przed przystąpieniem do montażu łożysk należy sprawdzić ich kompletność oraz czy nie są one uszkodzone. W przypadku 
uszkodzenia łożysk należy postępować z zaleceniami producenta łożysk i Inżyniera. 

Montaż łożysk powinien przebiegać zgodnie z Projektem montażu i Instrukcjami producenta łożysk i należy go wykonać po 
wykonaniu ciosów podłożyskowych i osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości. 

Montaż łożysk mogą wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy. Zaleca się nadzór ze strony przedstawiciela 
producenta. 

Producent może wymagać, aby montaż łożysk wykonywał wyłącznie uprawniony przez niego Wykonawca. 

 Regulacja łożysk 

Neutralne położenie łożysk ruchomych należy przyjmować dla temperatury +10°C. 
W przypadku konieczności montażu łożysk w temperaturach innych niż +10°C należy w przypadku przekroczenia 

dopuszczalnych obliczeniowych przemieszczeń na łożyskach wykonać odpuszczenie łożysk elastomerowych. Operacja odpuszczania 
wymaga dodatkowego uzgodnienia projektu podnoszenia konstrukcji z Inżynierem kontraktu oraz producentem łożysk. 

 Opuszczanie konstrukcji przęsła na łożyska 

Opuszczanie konstrukcji przęsła na łożyska powinno przebiegać zgodnie z dokumentacją projektową. Może to nastąpić 
dopiero po osiągnięciu przez podsadzkę wymaganej wytrzymałości. 

Należy przewidzieć podkładki wyrównawcze, zapewniające równomierność docisku między konstrukcją przęsła a górna 
powierzchnia łożyska. 

Jeżeli jest konieczna korekta rzędnych posadowienia łożyska, to powinna być ona przeprowadzona metodą tłoczenia lub 
podbijania dolnej płyty łożyska przy użyciu zaprawy.  

 Protokół z ustawiania łożysk 

Z ustawienia łożysk należy sporządzić protokół, który powinien zawierać: 
− daty ustawienia, 
− temperaturę konstrukcji, 
− sposób osadzenia łożysk, 
− położenie łożyska względem konstrukcji przęsła i podpory oraz względem ich osi, 
− opis stanu łożyska i jego zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− wielkość wstępnego ustawienia części ruchomych, 
− opis stanu zacisków montażowych, 
− opis stanu podpory i podstawy łożyska, 
− sprawozdanie z kontroli zgodności  wykonania podsadzki z pkt.5.5. 

Należy także odnotować, czy po związaniu podlewki łożysko znalazło się w projektowanym położeniu, czy usunięto zaciski 
montażowe oraz, czy wzajemne położenia części ruchomych łożyska zapewniają przewidzianą dla nich możliwość obrotu i przesuwu.   

 Roboty wykończeniowe 

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

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 Badania materiałów 

Łożyska powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zmontowania. Kontrola wykonania 
warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie.  

 Kontrola po transporcie 

Łożyska elastomerowe (gumowe) powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do zmontowania. 
Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. Kontrola przy odbiorze łożysk po transporcie 

na budowie powinna obejmować: 
− oględziny zewnętrzne partii łożysk, 
− sprawdzenie kompletności dostarczanych łożysk, 
− sprawdzenie dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie. 
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 Kontrola ustawienia łożysk na podporze 

Kontrola ustawienia łożysk na podporze powinna obejmować sprawdzenie: 
− usytuowanie łożysk w planie, 
− ustawienia poziomego lub pochyłego poszczególnych łożysk, 
− prostopadłego ustawienia łożysk w stosunku do osi dźwigarów, 
− przesunięcie kadłubów łożysk ruchomych w stosunku do płyt dolnych ze względu na skurcz i 
− odkształcenia termiczne ustroju niosącego mostu, 
− połączeń łożysk z elementami podpór i przęseł (jeżeli występuje). 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe należy przyjmować zgodnie z wymaganiami Producenta i normą PN-EN1337. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robótOgólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) łożyska określonego typu i  nośności. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Badania wg punktu 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót.  
Odbiorom podlegają: 

− dostarczone do wbudowania łożyska konstrukcyjne, 
− montaż łożysk pod względem ich lokalizacji na podporze, 
− odchyłki ustawienia łożysk, 
− ogólna jakość montażu. 

Odbiór końcowy całości robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
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 normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają podłoże przygotowane do ustawienia łożyska, 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 

niniejszej STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

− zapewnienie niezbędnych środków produkcji, 
− prace pomiarowe, 
− opracowanie harmonogramu i projektu montażu łożysk, 
− przygotowanie gniazda pod łożysko wraz z kotwami, 
− ustawienie na podlewce, regulację i zamocowanie łożyska, 
− wykonanie i rozebranie rusztowań, 
− oczyszczenie stanowiska i usunięcie materiałów pomocniczych poza pas drogowy, 
− wykonanie badań i pomiarów. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1337-1:2003 Łożyska konstrukcyjne -  Część 1: Postanowienia ogólne 
PN-EN 1337-2:2005 Łożyska konstrukcyjne -  Część 2: Elementy ślizgowe 
PN-EN 1337-3:2005 Łożyska konstrukcyjne -  Łożyska elastomerowe (oryg.) 
PN-EN 1337-9:2001 Łożyska konstrukcyjne -  Część 9: Zabezpieczenie 
PN-EN 1337-10:2005 Łożyska konstrukcyjne -  Część 10: Przeglądy i utrzymanie 
PN-EN 1337-11:2001 Łożyska konstrukcyjne - Część 11: Transport, magazynowanie i ustawianie 

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) 

  



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

309 

 

44. M.18.01.04 ZABEZPIECZENIE  SZCZELIN  DYLATACYJNYCH  

 WSTĘP 

 Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z zabezpieczeniem szczelin dylatacyjnych. 

 Zakres stosowania  SST 

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót na drogowych  obiektach inżynierskich. 

 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  i odbiorem 

zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych: 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.  

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 2.  

 Materiały do wykonania robót 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Należy stosować materiały, 

które są oznakowane CE  lub B,  dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską Normą, Normą Zharmonizowaną,  

aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 

Klej epoksydowy zgodny z normą PN-EN 1504 

Taśma dylatacyjna musi mieć aktualną aprobatę lub opinię techniczną.  

Zastosowane materiały muszą tworzyć jednolity system uszczelnień. 

Miejsca zastosowań odpowiednich dylatacji muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta materiałów do wykonania zabezpieczenia  szczeliny dylatacyjnej  

i podlega akceptacji Inżyniera.  

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Materiały uszczelniające powinny być pakowane w oryginalne opakowania producenta..  

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

Konstrukcję zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 

– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 Umieszczenie materiałów wypełniających   
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Przed ułożeniem materiału wypełniającego szczelinę należy powierzchnie betonu dokładnie oczyścić (szczotkami lub 

sprężonym, odoliwionym powietrzem).  

Roboty wykonywać  zgodnie z dokumentacją projektową  i instrukcjami producentów materiałów. Powierzchnię szczeliny 

należy zagruntować firmowym primerem i umieścić w niej uszczelkę  np. w postaci ściśliwej gąbki o odpowiednio większej średnicy. 

Następnie szczelinę należy wypełnić kitem za pomocą urządzenia rekomendowanego przez producenta, np. kartusza. 

Ew. przewierty przez izolacje muszą być szczelne. 

 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.  

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 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. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

Sprawdzeniu podlegają:  

– materiały na podstawie aprobat technicznych i atestów producenta, potwierdzających spełnienie cech wymaganych niniejszą 

SST.  

– wymiary i kształt szczeliny dylatacyjnej na zgodność z dokumentacją projektową: odchylenie szczeliny od pionu nie powinno 

przekraczać 0,2%, szerokość szczeliny nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 0,5 cm, 

– stan szczeliny dylatacyjnej przed ułożeniem materiałów wypełniających - powinna być czysta, sucha, pozbawiona pyłów, 

– prawidłowość zamocowania materiałów, 

– oczyszczenie powierzchni szczeliny dylatacyjnej,  

– wszelkie ewentualne uszkodzenia  powinny zostać naprawione. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

Jednostką obmiarową  jest 1 m (metr) zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej danego rodzaju.   

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.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.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie powierzchni szczeliny dylatacyjnej do 

ułożenia materiałów wypełniających. Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami SST DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne“ oraz niniejszej SST. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.  

Cena jednostkowa zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

– oznakowanie robót, 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

– ukształtowanie szczeliny w betonie, 

– oczyszczenie powierzchni, 
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– umieszczenie i montaż materiałów, 

– wykonanie badań, 

– oczyszczenie miejsca robót. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje również: 

– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 868:1998 Tworzywa sztuczne i ebonit. Oznaczanie twardości metodą Shore’a 

PN-EN ISO 527-1:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym  rozciąganiu. 

Zasady ogólne 

PN-ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. Próbki do badań 

prostokątne, kątowe i łukowe 

PN-ISO 188:2000 Guma lub kauczuk termoplastyczny. Badanie przyspieszonego starzenia i odporności na 

 działanie ciepła. 

DIN 7865-1 Elastomet-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton; Form und Maß (Taśmy do 

uszczelniania przerw dylatacyjnych w betonie; Kształt i wymiary) 

PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 

PN-C-04133:1988 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji smarów plastycznych i petrolatum penetrometrem ze 

stożkiem 

PN-B-30150:1997  Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 

PN-ISO 37:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie właściwości wytrzymałościowych przy rozciąganiu 

PN-C-05012/10:1997 Metody badań elastycznych tworzyw porowatych. Oznaczanie odkształcenia trwałego 

PN-C-89034:1981 (lub PN-EN ISO 527-2:1998, PN-EN ISO 527-1:1998, PN-EN ISO 527-3:1998, PN-EN ISO 527-5 2000, PN-EN ISO 

527-4:2000)Tworzywa sztuczne - Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu 

PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Metoda 

badania przyczepności powłok ochronnych 

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie odporności na działanie substancji chemicznych 
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45. M.18.03.01 URZĄDZENIA DYLATACYJNE  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem asfaltowego przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni obiektu inżynierskiego . 

 Zakres stosowania STWIORB 

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

 Zakres robot objętych STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
asfaltowych przykryć dylatacyjnych i obejmują montaż bitumicznego przykrycia dylatacyjnego.  

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego – przestrzeń wycięta w nawierzchni w kształcie określonym przez producenta (np. w 
formie schodkowej z odsadzkami), symetrycznie względem szczeliny dylatacyjnej.  

1.4.2. Stabilizator – blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozją, zamykająca szczelinę dylatacyjną od góry i 
podtrzymująca szkielet przykrycia dylatacyjnego.  

1.4.3. Membrana – taśma, np. z PCV lub elastomeru, odporna na wysoką temperaturę i charakteryzująca się małym 
współczynnikiem tarcia.  

1.4.4. Masa zalewowa – elastyczna masa bazująca na substancjach asfaltowych, stanowiąca lepiszcze wypełnienia.  
1.4.5. Primer – substancja spełniająca rolę środka gruntującego.  
1.4.6. Gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa – wkładka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczająca 

przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta.  
1.4.7. Bitumiczne przykrycie dylatacyjne - odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana ze specjalnie zaprojektowanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej, w którym mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona jest na metalowej blasze przykrywającej 
szczelinę dylatacyjną  

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt 1.4.  

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej.  
 
Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z Polską 

Normą, Normą Zharmonizowaną, aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną.  
Przykrycie dylatacyjne powinno być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz z 
„Zaleceniami dotyczącymi doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru”, Załącznik do Zarządzenia Nr 
4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r.  

Zgodnie z Rozporządzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnić:  

− szczelność połączenia,  

−  równość nawierzchni,  

− swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu,  

− zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji,  

− swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę szczelin w obrębie chodników.  

 
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w obrębie jezdni i chodników. 
 
Stosowane materiały  
Przy montażu dylatacji bitumicznej w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego należy stosować następujące materiały:  

− kruszywo,  

− masę zalewową,  

− blachy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych w gzymsach  

− materiały dodatkowe.  
 
Kruszywo  
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Należy stosować grysy łamane ze skał magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie grysów powinno być podane 
przez producenta w zależności od grubości nawierzchni, w której zostanie wykonane przykrycie dylatacyjne.  

Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13043 dla właściwości podanych w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla kruszywa 
 

Szczególnie istotnym jest, aby kruszywo stosowane do wykonania dylatacji bitumicznej było specjalnej czystości. Nie może być 
w nim żadnych pyłów i innych zanieczyszczeń.  

Do wykończenia górnej powierzchni bitumicznego przykrycia dylatacyjnego należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu od 
2 do 5 mm, od 2 do 4 mm, albo od 1 do 3 mm spełniającego wymagania wg tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa łamanego do wykończenia powierzchni przykrycia dylatacyjnego 

Masa zalewowa  
Należy stosować elastyczną masę na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerów, wypełniaczy oraz substancji 

powierzchniowo-czynnych, stanowiącą lepiszcze wypełnienia.  
Należy stosować masę zalewowa o właściwościach podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla masy zalewowej 

 
Jeżeli producent dylatacji wymaga gruntowania podłoża roztworem asfaltowym, roztwór powinien spełniać wymagania 

podane w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla roztworu asfaltowego 
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Blachy zabezpieczające szczeliny w gzymsach  
Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego powinna zawierać blachy aluminiowe osłaniające szczelinę dylatacyjną w gzymsach. 

Sposób mocowania blach powinien być określony przez Producenta. 
Materiały dodatkowe  
Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego, zgodnie z wymaganiami Producenta, może zawierać materiały dodatkowe mające za 

zadanie niedopuszczenie do wpływania gorącego lepiszcza w głąb szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania przykrycia, jak:  

− stabilizator, będący blachą aluminiową lub stalową zabezpieczoną przed korozją, służącą do zamknięcia szczeliny 
dylatacyjnej od góry i podtrzymania szkieletu przykrycia dylatacyjnego; szerokość stabilizatora należy dobrać zgodnie z 
formułą podaną przez producenta, w zależności od grubości nawierzchni i szerokości szczeliny dylatacyjnej; blacha może 
być wyposażona w pręt centrujący, zapobiegający przed jej przesunięciem podczas wykonywania bitumicznego przykrycia 
dylatacyjnego. Grubość blachy powinna być dobrana w projekcie roboczym dylatacji zgodnie z zaleceniami producenta, ale 
nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Szerokość blachy powinna być o 100 mm większa od szerokości szczeliny dylatacyjnej, 
ale nie powinna być mniejsza od 150 mm.  
Niektórzy producenci zalecają dobieranie blachy wg specjalnych diagramów, w których wymiary blach są uzależnione od 

szerokości szczeliny dylatacyjnej.  

− membrana będąca taśmą z PCW lub elastomeru, odporną na wysoką temperaturę i charakteryzującą się małym 
współczynnikiem tarcia; szerokość membrany powinna być dobrana zgodnie z zaleceniami producenta, w zależności od 
szerokości stabilizatora,  

− primer, będący substancją spełniającą rolę środka gruntującego,  

− gąbczasta wkładka neoprenowa lub poliuretanowa, będąca wkładką umieszczaną w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczającą 
przed wypływem gorącej masy zalewowej z koryta,  

− środki zwiększające przyczepność lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej, oraz  

− piasek do wykończenia górnej powierzchni przykrycia dylatacyjnego, np. o uziarnieniu od 0,5 mm do 2 mm lub od 5 mm do 
8 mm.  

Boczne szczeliny dylatacyjne (w gzymsach) należy zabezpieczyć blachami osłonowymi należącymi do Systemu. 
Przy wyznaczaniu przemieszczenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej oraz opracowywaniu  przez Wykonawcę projektu dylatacji,  

należy przyjąć powiększony obliczeniowy zakres temperatur t.j. dla konstrukcji betonowych, żelbetowych (od -25 do +40, Δt=65).  

 SPRZĘ 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt m.in: 

− piłę mechaniczną, 
− młot pneumatyczny, 
− sprężarkę powietrza 200-300 m3/h z filtrem przeciwolejowym, 
− piaskownicę, 
− sprzęt do transportu pomocniczego. 

 TRANSPORT 

Transport sprzętu i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi, w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniami. 

Masa zalewowa powinna być pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudełka tekturowe, zabezpieczone 
przed przywieraniem masy zalewowej do tektury. 

Transport powinien zapewnić dostarczenie elementów dylatacji na budowę w dobrym stanie technicznym 
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 WYKONANIE  ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

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

 Wymagania ogólne 

 Przykrycie dylatacyjne powinno być wykonane na całej szerokości przekroju poprzecznego obiektu, tzn. powinno 
obejmować jezdnię i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna być taka, aby umożliwiała wycięcie w nim koryta będącego 
kontynuacją koryta wyciętego w jezdni obiektu. 

 Jeżeli tak wymaga ST, Wykonawca wykona na własny koszt projekt roboczy dylatacji bitumicznej (przykrycia przerwy 
dylatacyjnej), w którym określi wszystkie warunki wykonania dylatacji.  

 Wykonanie przykrycia dylatacyjnego 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.       roboty przygotowawcze, 
2.       wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni, 
3.       przygotowanie koryta do wypełnienia, 
4.       wypełnienie koryta masą zalewową i kruszywem, 
5.       roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 
–        ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
–        określić kolejność, sposób i termin wykonania robót, 
–        wytyczyć przebieg dylatacji. 

Przed wbudowaniem przykrycia dylatacyjnego należy dokonać oceny stanu technicznego nawierzchni oraz łożysk na 
obiekcie mostowym. Gdy nawierzchnia jest zdeformowana lub skoleinowana, konieczne jest wykonanie naprawy nawierzchni 
przed wbudowaniem przykrycia. W przypadkach, gdy łożyska są zablokowane, należy dokonać ich naprawy. 

Przed montażem bitumicznego przykrycia dylatacyjnego należy zmierzyć i zanotować temperaturę konstrukcji. 
Temperaturę należy zmierzyć w cieniu (pod obiektem).  

Stan obiektu przed przystąpieniem do ułożenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni podlega akceptacji Inżyniera. 

 Technologia wykonania robót 

5.5.1. Ogólne zasady wykonania 
 Jeżeli producent przykrycia nie podaje innej technologii wykonania robót, przykrycie dylatacyjne należy wykonać według 

kolejności ustalonej w pkcie 5.3. 
Roboty związane z wykonaniem dylatacji bitumicznej powinny być prowadzone przy dobrej i bezdeszczowej pogodzie, 

gdy temperatura powietrza jest zawarta w granicach od 0 do 35°C.  
5.5.2. Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta 
 Szerokość i kształt koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową i powinny być dobrane w zależności od 

konstrukcji nawierzchni oraz długości przęseł, zgodnie z zaleceniami producenta. 
 Do wycięcia koryta konieczne jest użycie piły mechanicznej i młotów pneumatycznych. Z wnętrza koryta należy usunąć całą 

istniejącą nawierzchnię, aż do odsłonięcia konstrukcji płyty. Jeżeli tak wymaga producent, należy pozostawić pasek wystającej 
izolacji szerokości około 5 cm. Niedopuszczalne jest przy tym uszkodzenie więcej niż 5% powierzchni pionowych koryta. Koryto 
powinno być wykonane z dokładnością ± 2 cm. Jeżeli tak wymaga producent, należy pozostawić pasek wystającej izolacji szerokości 
około 5 cm. Jeżeli projekt roboczy zakłada wykonanie odsadzek nawierzchni, powinny być one usytuowane na poziomie połączenia 
warstwy ścieralnej i wiążącej. 

 Koryto powinno być wykonane z dokładnością ± 2 cm, ale szerokość koryta nie powinna różnić się o więcej niż o 5% od jego 
szerokości przewidzianej w dokumentacji projektowej. 

Ewentualne uszkodzenia krawędzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zostać naprawione zaprawami do napraw 
betonu zgodnie z M-20.20.15a [2], po naprawie szczelina powinna mieć stałą szerokość na całej szerokości obiektu oraz równe 
krawędzie. 

 Odsłoniętą płytę pomostu należy oczyścić z produktów korozji przez piaskowanie. Ewentualne uszkodzenia płyty betonowej 
powinny zostać naprawione zaprawą niskoskurczową posiadającą aprobatę techniczną. Płyty stalowe powinny być oczyszczone 
przez piaskowanie do stopnia czystości SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1:2008 [20]. 

 Przed przystąpieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnego, koryto wycięte w nawierzchni powinno być oczyszczone 
z pyłów, luźnych frakcji i innych zanieczyszczeń przez przedmuchanie sprężonym powietrzem, a następnie przez piaskowanie 
wszystkich jego powierzchni. Przed przystąpieniem do wypełnienia koryta należy je ponownie oczyścić przez piaskowanie 
sprężonym powietrzem. Piaskowaniu podlegają również pasy jezdni o szerokości 10 cm po obu stronach koryta. 

 Jeżeli w chodniku przebiegają rury osłonowe należy na nie założyć mufy. Rury osłonowe w chodniku powinny być ułożone 
min. 5 cm nad płytą jezdni. 

Przed wypełnieniem koryta należy zmierzyć i zanotować rzeczywista szerokość szczeliny dylatacyjnej. 
5.5.3. Wypełnienie koryta 
5.5.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robót 
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 Wypełnienie dylatacji masą asfaltową można wykonywać w temperaturze otoczenia powyżej 0°C w dni bezdeszczowe. 
Dopuszczalne jest wykonywanie wypełnień w niższych temperaturach pod warunkiem, że Wykonawca przewidział warunki 
wykonywania robót w niskich temperaturach w organizacji robót. 

5.5.3.2. Przygotowanie materiałów 
 Masę zalewową należy rozgrzewać w izolowanych kotłach olejowych wyposażonych w termostat i mieszadło. Rozgrzana 

masa zalewowa powinna być dostatecznie płynna i mieć jednorodną temperaturę. Temperatura rozgrzewania masy powinna być 
zgodna z zaleceniami producenta i mieści się zwykle w granicach 170 ÷ 190oC.  

Temperaturę masy należy sprawdzić termometrem zewnętrznym w różnej odległości od ścian kotła. Nie wolno 
przekroczyć maksymalnej temperatury masy zalewowej określonej przez producenta, ponieważ składniki modyfikujące asfalt są 
bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę i podczas przegrzania ulegają rozkładowi. W przypadku przegrzania asfalt modyfikowany 
traci swoje właściwości i przekształca się w zwykły asfalt. Równolegle z podgrzewaniem masy zalewowej należy rozgrzać kruszywo 
do temperatury około 150°C. Ogrzewanie kruszywa wykonuje się zwykle w maszynach, które są adaptowanymi betoniarkami z 
wbudowanym palnikiem gazowym. „Mieszanie” kruszywa podczas ogrzewania oraz działanie wysokiej temperatury płomienia 
i związany z tym przepływ gorącego powietrza powodują, że kruszywo podczas podgrzewania jest dodatkowo odpylone. 

5.5.3.3. Wypełnienie koryta 
 Wypełnienie koryta obejmuje następujące roboty: 

a)       należy „zamknąć” szczelinę dylatacyjną profilem uszczelniającym z pianki poliuretanowej lub innym materiałem zalecanym 
przez producenta, odpornym na działanie gorącego asfaltu; w przypadku stosowania profilu nie odpornego na temperaturę 
gorącego asfaltu, można taki profil umieścić nieco głębiej w szczelinie dylatacyjnej i przysypać warstwą suchego piasku o 
grubości około 2 cm, 

b)       jeżeli instrukcja producenta tego wymaga, należy zagruntować powierzchnię koryta. Stosowane są dwa sposoby 
gruntowania: 
-      gruntowanie roztworem asfaltowym: na dno i ściany koryta należy nanieść cienką warstwę roztworu asfaltowego za 

pomocą pędzli lub wałków malarskich. Zużycie środka gruntującego powinno wynosić ok. 0,15÷0,20 kg/m2, 
-      gruntowanie masą zalewową: na dno i ściany koryta należy nanieść cienką warstwę gorącej masy zalewowej za pomocą 

pędzli lub wałków malarskich, 
c)       po wyschnięciu środka gruntującego, dno koryta należy pomalować masą zalewową rozgrzaną do temperatury w zakresie od 

170 do 190°C, w ilości ok. 2 kg/m2, 
d)       na świeżą (gorącą) warstwę masy zalewowej należy położyć blachę metalową (stabilizator ze stali lub aluminium) i docisnąć 

do masy na całej długości przykrycia dylatacyjnego. Blacha metalowa powinna być ułożona osiowo nad szczeliną dylatacyjną. 
Może ona być wyposażona w pręt centrujący (stabilizator), którego zadaniem jest zapewnienie osiowego ułożenia blachy w 
czasie pracy dylatacji. Blachę metalową ułożoną w dnie oraz dno i ściany koryta należy pomalować rozgrzaną masą zalewową 
w ilości około 4 kg/m2. Następnie, jeśli producent tak wymaga, należy ułożyć membranę, 

e)       należy wypełnić koryto na przemian odpowiednio rozgrzaną masą zalewową (temperatura od 170 do 190°C)  i gorącym 
kruszywem (temp. od 150 do 170°C). Grubość warstw kruszywa powinna być tak dobrana, aby masa zalewowa mogła 
dokładnie wypełnić w nim wszystkie puste przestrzenie i mogła zespolić się z poprzednią warstwą. Poszczególne układane 
warstwy powinny mieć grubość od 20 do 50 mm. Każda warstwa grysu powinna być zagęszczona płytą wibracyjną. Ostatnia 
warstwa kruszywa powinna być ułożona na równo z powierzchnią nawierzchni i starannie zawałowana w celu prawidłowego 
ułożenia się kruszywa. Równość należy sprawdzić łatą. Ostatnią warstwę kruszywa należy zalać masą zalewową i pozostawić 
do wystygnięcia. Kruszywo powinno wypełniać koryto w taki sposób, aby w stanie bez masy zalewowej nie dawało się 
zagęścić, a masa zalewowa powinna dokładnie wypełnić wszystkie wolne przestrzenie pomiędzy ziarnami kruszywa. 
W projekcie roboczym dylatacji bitumicznej, powinien być ustalony optymalny skład mieszanki mineralno-bitumicznej 
(proporcje mieszania kruszywa i masy zalewowej) zgodnie z zaleceniami producenta systemu. W czasie wbudowywania 
dylatacji Wykonawca powinien kontrolować prawidłowość składu wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na 
podstawie zużycia materiału.  Niedopuszczalne jest luźne ułożenie kruszywa w korycie i wypełnienie nadmiaru wolnych 
przestrzeni masą zalewową, 

f)        po dokładnym spenetrowaniu kruszywa przez masę zalewową (najczęściej na drugi dzień) należy wylać ostatnią warstwę 
masy. Górna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawać 1÷3 mm ponad poziomem nawierzchni. Ułożone warstwy 
należy zagęścić płytą lub walcem wibracyjnym, 

g)       wykonanie warstwy wykończeniowej – 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 o frakcji zalecanej przez producenta (najczęściej od 2 do 5 mm). Posypanie kruszywem należy wykonać, gdy 
lepiszcze jest jeszcze gorące i kruszywo może się do niego przykleić. Górna powierzchnia wykonanego przykrycia 
dylatacyjnego powinna być położona nie wyżej niż 3 mm ponad poziomem istniejącej, otaczającej nawierzchni na obiekcie, 

h)       należy uzupełnić krawężniki z pozostawieniem szczelin 2÷3 cm, które wypełnia się na głębokości 2÷3 cm masą elastyczną, 
np. kitem silikonowym, 

i)         odtworzyć konstrukcję chodnika nad dylatacją zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np. montaż sączków odwadniających lub drenaży jest przedmiotem oddzielnej 

ST. 

 Wykonanie przykrycia dylatacyjnego na chodniku 

Dylatację w strefie chodnika należy wykonać wg indywidualnego projektu, zgodnie z dokumentacją projektową lub 
projektem roboczym dostarczonym przez Wykonawcę. W strefie chodnika należy wykonać przykrycie dylatacyjne tylko na grubości 
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jezdni, a przestrzeń ponad jezdnią należy wypełnić blokiem z betonu. Szczeliny miedzy betonem chodnika (gzymsu) a blokiem z 
betonu należy wypełnić masą zalewową. Krawężnik powinien być zdylatowany nad szczeliną dylatacyjną obiektu mostowego oraz 
podcięty od spodu, w taki sposób, aby bitumiczne przykrycie dylatacyjne pod krawężnikiem miało grubość zbliżoną do grubości 
bitumicznego przykrycia na jezdni. Nie należy zatapiać krawężników w mieszance mineralno-asfaltowej tworzącej bitumiczne 
przykrycie dylatacyjne.   

 Blachy osłonowe 

Jeżeli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub ST boczne szczeliny dylatacyjne (w gzymsach ) należy zabezpieczyć 
blachami osłonowymi należącymi do systemu 

 Roboty wykończeniowe 

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

 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Materiały do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny być dostarczone przez producenta jako zestaw gotowy do 
ułożenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiałów składowych przykrycia w wytwórni spoczywa na 
producencie. Protokoły kontroli materiałów powinny być dostarczone na budowę łącznie z materiałami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a)    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, 

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

c)     skontrolować stan nawierzchni i łożysk na obiekcie mostowym. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
Po wycięciu koryta należy skontrolować: 
–        szerokość koryta wyciętego w nawierzchni, która nie powinna różnić się o więcej niż o 5% od szerokości przewidzianej 

w dokumentacji projektowej, 
–        stan szczeliny dylatacyjnej; jeżeli nastąpiło uszkodzenie jej krawędzi należy je naprawić zaprawą niskoskurczową, 
–        zabezpieczenie za pomocą muf ewentualnych rur osłonowych w chodniku, 
–        stan płyty pomostu którą, jeżeli uległa uszkodzeniu, należy naprawić zaprawą niskoskurczową, 
–        wszystkie powierzchnie koryta, które powinny być oczyszczone z pyłów, luźnych frakcji i innych zanieczyszczeń. 
W trakcie wypełniania koryta należy kontrolować: 
–        temperaturę powietrza w czasie wbudowywania przykrycia, 
–        temperaturę kruszyw i lepiszcza, która powinna być zgodna z zaleceniami producenta, 
–        zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem gorącego lepiszcza w głąb szczeliny za pomocą neoprenowej 

lub poliuretanowej wkładki gąbczastej, stabilizatora i membrany, 
–        grubość układanych warstw kruszywa (około 2÷4 cm), tak aby zapewnione było dokładne wypełnienie przez masę 

zalewową wszystkich pustych przestrzeni, 
–        wykończenie powierzchni przykrycia, które powinno wystawać 1÷3 mm ponad poziomem nawierzchni, 
–        wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno być sypane na gorące lepiszcze, aby mogło się do niego przykleić, 
–        roboty naprawcze obejmujące uzupełnienie krawężników i odtworzenie konstrukcji chodnika należy sprawdzić na 

zgodność z dokumentacją projektową. 
Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzać, że: 
–        przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spękań, odspojeń, wybrzuszeń i pęcherzy, a przejazd 

przez dylatację nie powoduje wstrząsów i hałasu, 
–        powierzchnia przykrycia jest równoległa do powierzchni jezdni i nie wystaje więcej niż 3 mm ponad poziom warstwy 

ścieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejącą nawierzchnię na szerokość większą niż 5 cm, 
–        konstrukcja bitumicznego przykrycia spełnia warunek odporności na koleinowanie wg procedury badawczej IBDiM nr 

PB/TM-1/11. 
 
Ocenę jakości wykonanego przykrycia przeprowadza się przy odbiorze robót oraz po upływie okresu gwarancji. 

 OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 
Jednostką obmiaru jest m wykonanej szczelnej dylatacji o parametrach określonych w projekcie. 

 ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót ( w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbiory częściowe podano w STWIORB 
DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Na podstawie wyników badań należy sporządzić 
protokóły odbioru robót końcowych. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
–        koryto wycięte w nawierzchni, 
–        przygotowanie koryta do wypełnienia, 
–        zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej, 
–        układanie kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowej. 

 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni obejmuje: 
–        prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
–        oznakowanie robót, 
–        dostarczenie wszystkich niezbędnych środków produkcji, 
–        wycięcie koryta w nawierzchni, 
–        przygotowanie koryta do wypełnienia, 
–        zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wpływaniem masy zalewowej w głąb szczeliny, 
–        wypełnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej, 
–        wykończenie górnej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem, 
–        odtworzenie konstrukcji krawężników i chodnika wg dokumentacji projektowej. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej, ST i niniejszej specyfikacji 

technicznej. 
Wykonanie odwodnienia strefy przydylatacyjnej za pomocą drenów płatne jest według oddzielnej ST. 
Płatność obejmuje wykonanie i odebranie szczelnej dylatacji o określonej długości i określonego typu. 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje m.in.: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY  ZWIĄZANE 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych – Część 1: 

Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach 

powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw-Metody badania odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty naftowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty naftowe – Oznaczanie penetracji igłą 
PN-EN 1097-8 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa 
PN-EN 1744-1 Badanie chemicznych właściwości kruszyw - Analiza chemiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcze asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa 
PN-EN 1767 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody badań – Analiza w podczerwieni 
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN ISO 2431 Farby i lakiery – Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych 
PN-EN ISO 9029 Ropa naftowa –Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna 
 PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów – Wzrokowa ocena 

czystości powierzchni – Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

Procedura IBDiM - PB/TM-1/10-Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego 
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 doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru, Załącznik do Zarządzenia nr 4 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r. 
Procedura IBDiM – TWm-32/98- Badanie penetracji igłą 
Procedura IBDiM - PB/TM-1/11-  Badanie odporności mostowych dylatacji bitumicznych na okleinowanie 
Katalog detali mostowych. GDDKiA – BPBDiM „Transprojekt” Warszawa, 2002 r. 
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Instrukcje montażu dylatacji wydane przez producenta.  
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46. M.19.01.01A KRAWĘŻNIK KAMIENNY  

 WSTĘP. 

 Przedmiot STWiORB  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ustawieniem krawężników kamiennych na obiektach mostowych. 

 Zakres stosowania STWiORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 Zakres robót objętych STWiORB  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 

ustawienia krawężników kamiennych na podlewce na obiektach mostowych.  

 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. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”  pkt 2. 

Przed przystąpieniem do wbudowywania materiału Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy każdej dostawie 

deklaracji własności użytkowych materiału objętego normą zharmonizowaną lub europejską oceną techniczną lub europejską 

aprobatą techniczną, lub krajowej deklaracji własności użytkowych dla materiału objętego Polską Normą lub krajową oceną 

techniczką lub aprobatą techniczną, a także kart technicznych i instrukcji użytkowania poszczególnych materiałów. Za sprawdzenie 

przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. 

 Materiały do wykonania robót 

 Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB. 

 Krawężniki kamienne 

Typ krawężnika i jego wymiary wg dokumentacji projektowej. 

o jeśli nie ustalono inaczej, krawężniki powinny być dostarczane o długości 1 m, 

o w przypadku krawężników łukowych długość jest dłuższym wymiarem; minimalna długość krawężników 

łukowych powinna wynosić 50 cm, długość maksymalną określa producent; krawężniki łukowe powinny być 

identyfikowane za pośrednictwem promienia powierzchni pionowej; długość całkowitą kilku krawężników 

łukowych należy mierzyć bez uwzględnienia spoin na krawędziach wspólnych powierzchni widocznych; końce 

krawężników łukowych powinny być zaokrąglone, 

o ostre krawędzie krawężników mogą mieć fazy o nominalnych wymiarach pionowych i poziomych nie 

przekraczających 2 mm; wymiary większych faz, zaokrąglonych naroży lub skosów, jeśli są stosowane, powinny 

być określone przez dostawcę lub zamawiającego, 

o na powierzchni czołowej krawężników nie powinno być otworów montażowych. 

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom kamiennym określa PN-EN 1343 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika kamiennego, ustalone w PN-EN 1343 
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Lp. Cecha Norma Wymagania 

1 Dopuszczalne odchyłki, w mm 

a) całkowitej szerokości i wysokości 

PN-EN 1343, zał. A  

Szerokość 
Wysokość 

Klasa 1 

  –  pomiędzy dwoma powierzchniami ciosanymi   ± 10 ± 30 

  –  pomiędzy powierzchnią obrabianą i ciosaną   ± 5 ± 30 

  –  pomiędzy dwoma powierzchniami obrabianymi   ± 3 ± 10 

  b) na skosach krawężników z fazą, w mm   Klasa 1 

  –  powierzchnie piłowane   ± 5 

  –  powierzchnie ciosane   ± 15 

  –  powierzchnie obrabiane   ± 5 

  c) powierzchni czołowych krawężników prostych, w mm   
ciosane 

  –  prostoliniowość krawędzi równoległych do powierzchni 

górnej 

  ± 6 

  –  prostoliniowość krawędzi prostopadłych do powierzchni 

górnej, 3 mm  od góry 

  ± 6 

  –  prostopadłość pomiędzy powierzchniami 

górną  i czołową, gdy tworzą one kąt prosty 

  ± 10 

  –  nierówności górnej powierzchni   ± 10 

  –  prostopadłość pomiędzy powierzchnią górną 

i powierzchnią tylną 

  wszystkie krawężniki ± 5 

  d) promień krawężników łukowych z powierzchnią ciosaną 

lub obrabianą, w porównaniu z powierzchnią po obróbce 

mechanicznej 

  2% wartości zadeklarowanej 

  e) nierówności (wypukłości i wklęsłości) powierzchni 

czołowej, w mm 

    

  –  ciosanej 

–  z grubą fakturą 

–  z drobną fakturą 

  + 10,     – 15 

+   5,     – 10 

+   3,     –   3 

2 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie, przy liczbie cykli 

48, dla klasy 1 (W przypadkach szczególnych zastosowań – 

norma dopuszcza inne rodzaje badań) 

PN-EN 12371  Odporne  (≤  20%  zmiany 

wytrzymałości na zginanie) 

3 Wytrzymałość na zginanie, w MPa, powinna być 

zadeklarowana przez producenta, przy czym dla 

zastosowań na: 

PN-EN 12372, 

PN-EN 1343, zał. B  

Zalecone minimalne obciążenie 

niszczące, w kN 

  

  –  obszarach ruchu pieszego i rowerowego   3,5 

  –  obszarach dostępnych dla lekkich pojazdów i motocykli i 

sporadycznie dla samochodów; wjazd do garaży 

  6,0 
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  –  terenach spacerowych, placach targowych, 

sporadycznie użytkowanych przez pojazdy dostawcze i 

pogotowia 

  9,0 

  –  obszarach ruchu pieszego często używanych przez 

samochody ciężarowe 

  14,0 

  –  drogach i ulicach, stacjach benzynowych   25,0 

4 Wygląd PN-EN 1343  1. Próbka odniesienia powinna 

pokazywać wygląd gotowego wyrobu 

oraz dawać przybliżone pojęcie w 

odniesieniu do barwy, wzoru użylenia, 

struktury i wykończenia powierzchni  

2. Nasiąkliwość (w % masy), badana 

wg PN-EN 13755, powinna być 

zadeklarowana przez producenta (np. 

0,5÷3,0%)  

3. Opis petrograficzny, wg PN-EN 

12407, powinien być dostarczony 

przez producenta  

4. Chemiczna obróbka powierzchni – 

stwierdzenie producenta/dostawcy czy 

wyrób był jej poddany i jaki był rodzaj 

obróbki 

  

Tablica 2. Parametry mechaniczne karawęznika 

 

p. Właściwości Metody 

badań 

Jednostka Wymagania 

     miary  

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrznosuchym, co najmniej 
EN 

1926 

MPa 130 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w 

stanie powietrznosuchym, nie więcej niż 
EN 

14157 

mm3 7462 

3 Nasiąkliwość, nie więcej niż EN 

13755 

% 0,5 

 

Krawężniki mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i 

wielkości. 

 Podlewka pod krawężnik 

Należy stosować zaprawę przygotowywaną w wytwórni i dostarczaną na budowę w postaci proszku, gotową do użycia po 

rozmieszaniu z wodą w odpowiedniej proporcji. Zastosowana zaprawa powinna być przez producenta przewidziana do stosowania 

na podlewki o grubości zgodnej z dokumentacją projektową. 

Świeża zaprawa powinna mieć konsystencję około 11 do 12 cm, zgodnie z PN-85/B-04500, a czas zachowania jej właściwości 

roboczych powinien wynosić min.  30 minut. Wymagania dotyczące zaprawy na podlewkę podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Wymagania dotyczące zaprawy na polewkę 

 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po            28 

dniach 

MPa ≥ 9 PN-85/B-04500  
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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 

‰ ≤ 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 

- wytrzymałość na zginanie 

- wytrzymałość na ściskanie 

 

 

 

% 

% 

% 

 

 

 

≤ 5 

≤ 20 

≤ 20 

Procedura badawcza 

IBDiM Nr SO-3 

7 Wytrzymałość na odrywanie od 

podłoża po badaniu mrozoodporność 

 

MPa 

 

≥ 1,5 

Procedura badawcza 

IBDiM nr PB-TM-X3  

 

 

Osadzenie krawężników na zaprawie wymaga wykonania drenaży za krawężnikami od strony chodnika i odprowadzenia z 

niego wody za pomocą drenów poprzecznych do systemu odwodnienia obiektu. Wykonanie drenów podłużnych za krawężnikiem i 

poprzecznych pod krawężnikiem jest przedmiotem oddzielnej STWiORB  M-16.01.03a. 

 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 STWiORB nie przewidują 

inaczej, można zastosować żywicę, która ma następujące właściwości: 

− wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C) > 90 N/mm2, 

− wytrzymałość na zginanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C) > 44 N/mm2, 

− wytrzymałość na rozciąganie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20°C) > 25 N/mm2, 

− przyczepność do podłoża (po utwardzeniu pod wodą, w temperaturze +20°C) 2,5 ÷ 3,5 N/mm2 (zniszczenie betonu). 

 Materiał do wypełnienia spoin 

Spoiny można zalewać lub wypełniać : 

- masą silikonową, 

- niskoskurczową zaprawą M 38/1, 

- bitumiczną masą zalewową, 

- kitami trwale plastycznym. 

Do wypełniania spoin należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną/Europejską 

Ocene Techniczną/Deklarację Zgodności do stosowania na obiektach mostowych. 

Do uszczelniania styków poprzecznych między krawężnikami oraz krawężnikiem i betonem płyty chodnikowej można 

stosować taśmę poliuretanową zgodną z dokumentacja projektową. Taśma powinna być odporna na działanie wody, rozcieńczonych 

soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Powinna zachowywać właściwości elastyczne w szerokim zakresie temperatur (w tym 

ujemnych do -30ºC) i wykazywać odporność na starzenie w warunkach eksploatacji. Powinna, przy zastosowaniu odpowiednich 

środków gruntujących, zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i granitu. 
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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 ºC, 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. 

Można stosować taśmę o właściwościach podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 4. 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 °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 szczelinie, 

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  

2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową 

- piasek naturalny wg PN-EN 13242, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 

- piasek łamany (0,075÷2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075÷4) mm albo miał (0÷4) mm, odpowiadający 

wymaganiom PN-EN 13242, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 

- mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-EN 13242, 

cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 

1008. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.2.5 Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla: 

- ławy betonowej – beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206, 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

Do wykonania podlewki z zaprawy PC Wykonawca powinien dysponować betoniarką do wykonania zaprawy. 

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. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

325 

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. 

Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe.  

Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). Transport i 

składowanie materiału do uszczelniania spoin 

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. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku wystarczających 

danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

− roboty przygotowawcze, 

− wykonanie podlewki pod krawężnik, 

− wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem, 

− wklejenie kotew, 

− montaż krawężników, 

− wypełnienie spoin, 

− lub wykoanie ławy i ustawienie na nich krawężników, 

− roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB 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. 

 Wykonanie podlewki pod krawężnik 

 Zasady ogólne 

Krawężnik należy ustawiać na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego żywicą, wykonanych wg pktu 2.2.4 

niniejszej STWiORB. 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. 

 Podlewka z zaprawy  

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania suchej zaprawy z wodą 

zarobową spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004 oraz przepisów bhp: 

− podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne, 

− jakiekolwiek zanieczyszczenia skóry lub oczu należy natychmiast przemyć dużą ilością wody. 

Zaprawę należy układać warstwami o grubości podanej przez producenta. Świeżo nałożoną zaprawę należy chronić przed 

działaniem wody przez pierwsze 8 h zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

 

 Kotwy 
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Jeżeli 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 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 5.4.3. 

 Wykonanie ławy 

Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 

szalowanie. 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 

powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 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. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej 

o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

 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. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 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, 

− skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystąpieniem do układania krawężnika. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 

 

 Kontrola krawężnika 

Zakres kontroli obejmuje: 

− sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika, 
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− badania laboratoryjne krawężnika, 

− wklejenie kotew, 

− ułożenie drenów za i pod krawężnikiem, 

− ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 

− uszczelnienie spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

 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 1. Próbki do badań wyglądu zewnętrznego 

należy pobrać losowo wg PN-83/N-03010. 

 Badania laboratoryjne krawężnika 

W wytwórni powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne potwierdzające zgodność z wymaganiami 

pkt.2 

Krawężniki powinny być dostarczane z zaświadczeniem o badania, w którym podaje się: 

− nazwę i adres producenta, 

− nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 

− datę pobrania próbek, 

− sposób pobrania próbek, 

− datę badań, 

− wyniki badań. 

 Wklejenie kotew 

Materiał na kotwy i żywica do ich wklejenia powinny spełniać wymagania podane w pkcie 2.2.5. Należy skontrolować 

rozmieszczenie otworów na kotwy; odchylenie od projektowanego nie powinno przekraczać ± 1 cm. 

 Ułożenie drenów 

Ułożenie drenów za i pod krawężnikiem należy kontrolować wg STWiORB  M.16.01.03a. 

 Ułożenie podlewki pod krawężnikiem 

Materiały na polewkę powinny spełniać wymagania pktu 2.2.4 niniejszej STWiORB. 

Dopuszczalne tolerancje dla ułożonej podlewki wynoszą: 

− dla rzędnej góry podlewki:  ± 1 cm, 

− dla szerokości podlewki:   ± 2 cm. 

 Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z Projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy, 

b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 

 - dla wysokości  ± 10% wysokości Projektowanej, 

 - dla szerokości  ± 10% szerokości Projektowanej, 

c) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 

łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od Projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od Projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m wykonanej 

ławy. 

 Uszczelnienie spoin 

Materiały do uszczelnienia spoin powinny spełniać wymagania pktu 2.2.6. 

Należy skontrolować powierzchnie szczelin przed wypełnieniem: powinny być dokładnie oczyszczone. Wszystkie spoiny 

powinny być wypełnione na pełną głębokość. 

 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, 
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− 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. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową jest m (metr) krawężnika kamiennego układanego na obiekcie. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− ułożenie drenów pod i za krawężnikiem (wg STWiORB M.16.01.03a), 

− ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 

− wklejenie kotew. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 

STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena 1 m (metra) wykonanego krawężnika kamiennego na obiekcie obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− przygotowanie krawężników: nawiercenie otworów dla osadzenia kotew, 

− wykonanie podlewki pod krawężnik: z zaprawy niskoskurczowej lub z grysu sklejonego żywicą i pielęgnacja 

podłoża, 

− ustawienie krawężnika wraz z jego regulacją, 

− uszczelnienie spoin, 

− wykonanie badań wg pktu 6 STWiORB, 

− oczyszczenie miejsca robót. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

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 

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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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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47.  M.19.01.03 BARIERY I BARIERO-PORĘCZE  OCHRONNE  STALOWE  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją na drogach i mostach barier i  bariero-poręcze stalowych. 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robot objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem barier i  bariero-
poręczy  ochronnych, stalowych, realizowanych na moście. Brieroporęcz  H2W1B  oraz  barierę  ochronną  H2W2/B 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Należy stosować materiały, 
które są oznakowane CE lub B, a przed przystąpieniem do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej 
dostawy deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską 
aprobatą techniczną. 

 Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

Stalowe bariero-poręcze, jak również wszystkie ich elementy składowe powinny spełniać wymagania określone w 
„Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych” wydanych przez GDDKiA, być zgodne z normami PN-
EN 1317 i z dokumentacją projektową  

Stalowe bariero-poręcze dostarczone na budowę powinny mieć atesty i gwarancje trwałości producenta, certyfikat na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem wyrobów bariery ochronnej, jak również aprobaty techniczne i deklaracje zgodności jak w 
p. 2.1 STWiORB. 

Wszystkie elementy bariero - poręczy ochronnych powinny być zaprojektowane na okres użytkowania nie krótszy niż 20 
lat. Materiały powinny zostać zaakceptowane przez Inżyniera. 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariero-poręczy ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 
trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku 
o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 

µm. 
Wg niniejszej STWiORB materiałem są bariery i bariero-poręcze stalowe wg PN-EN 1317-2 i zgodne z dokumentacją 

projektową: Brieroporęcz  H2W1B . 
Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i 

proste. 
Elementy barier powinny być wykonane zgodnie z aprobatą techniczną lub normą.  
Profile stalowe powinny być wykonane ze stali o właściwościach nie gorszych niż S235JR wg PN-EN 10025-1.  
Prowadnica bariery powinna spełniać wymagania PN-EN 10162.  
Elementy montażowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. powinny być zgodne z ofertą 

producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiałów i powinny być 
zabezpieczone przed korozją.  

 
Wszystkie elementy stalowe barier powinny być przez producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie 

ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461 w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki przez okres co najmniej 25 lat.  
Elementy powinny być ocynkowane w wytwórni.  
Po wykonaniu powłoki antykorozyjnej nie dopuszcza się wiercenia, cięcia (w tym cięcia gazowego) lub spawania prowadnic 

i słupków. 
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 Zakotwienia 

Słupki mogą być kotwione we wnękach chodnika lub mocowane za pomocą kotew stalowych. 
Elementy zakotwień powinny być zgodne z dokumentacją projektową.   
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 

- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
 

% 
% 
% 

 
 

≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

Procedura badawcza 
IBDiM nr SO-3 

7 Wytrzymałość na odrywanie od podłoża po badaniu 
mrozoodporność 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura badawcza 
IBDiM nr PB-TM-X3  

 
– materiał uszczelniający:  
– zalewka z zaprawy niskoskurczowej o właściwościach wg  tablicy 1, wyprofilowana w postaci podwyższenia przy słupkach, 

w przypadku zastosowania na chodniku nawierzchni cienkowarstwowej, 
– samoprzylepna elastyczna taśma na bazie asfaltu i kauczuku, topliwa pod wpływem ciepła asfaltu lanego w przypadku 

zastosowania na chodniku nawierzchni z asfaltu lanego. Można zastosować taśmę o właściwościach podanych w tablicy 2. 
 
Tablica 2. 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 °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 szczelinie, 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  

 
Elementy zakotwienia:   

− blacha 120×14×160 mm ze stali St3S wg  PN-S-10052:1982 lub równoważnej wg PN- EN 10025-2,  

− pręty ∅ 12 mm ze stali A-II lub A-IIIN wg PN-H-93215:1982, 

 Składowanie materiałów 

Elementy dłuższe bariero-poręczy mogą być składowane pod zadaszeniem lub na otwartej przestrzeni, na podłożu 
wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem 
podkładek. Elementy montażowe i połączeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca się, aby drobne frakcje kruszywa były chronione za pomocą plandek lub 
zadaszeń. Podłoże składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa 
w trakcie składowania. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08. 
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do wykonania bariero-poręczy stalowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 
– zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu bariero-poręczy, 
– żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 



SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  
w miejscowości Niewodniki” 

FASYS MOSTY Sp. z o.o. 

 

332 

– wiertnic do wykonywania otworów pod słupki, 
– koparek kołowych, 
– urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt, 
– betoniarki przewoźnej, 
– wibratorów do betonu, 
– przewoźnego zbiornika na wodę, 
– ładowarki, itp. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
Transport elementów bariero-poręczy może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy konstrukcyjne bariero-

poręczy nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu.  
Elementy dłuższe (np. profilowaną taśmę stalową, pasy profilowe) należy przewozić w opakowaniach producenta. 

Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 
Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji bariero-poręczy można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. Przy 

załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy bariero-poręczy należy przewozić 
w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Kruszywo do betonu można przewozić dowolnym środkiem transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, 
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed 
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Cement 
należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08. Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-
B-06251. 

Elementy prefabrykowane fundamentów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi w liczbie sztuk nie 
przekraczającej dopuszczalnego obciążenia zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środku transportu 
powinno być symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera: 
– wytyczyć trasę bariero-poręczy, 
– ustalić lokalizację słupków  
– określić wysokość prowadnicy bariero-poręczy 
– określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariero-poręczy, 
– ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w bariero-poręczy, itp. 

 Osadzenie słupków 

Bariera zostanie ponownie zamontowana wg dokumentacji projektowej 

 Montaż ze słupkami mocowanymi za pomocą kotew 

Bariery powinny być montowane zgodnie z lokalizacją, rzędnymi i niweletą wg dokumentacji projektowej.  
W trakcie montażu barier Wykonawca nie powinien ciąć, spawać ani wyginać elementów barier bez uprzedniej zgody 

Inżyniera i sprawdzenia czy nie spowoduje to zmniejszenia efektywności bariery w przenoszeniu obciążenia spowodowanego 
uderzeniem pojazdu. 

Kolejność montażu jest następująca: 
– w płycie chodnika, przed jej zabetonowaniem,  należy osadzić blachy z kotwami i tak zastabilizować, aby nie przesunęły się 

w czasie betonowania. Blachy powinny być osadzone 35 mm poniżej poziomu chodnika, 
– należy ustawić słupki i wyregulować je wysokościowo, ewentualnie stosując kliny wyrównawcze, 
– przyspawać słupki do blach z kotwami, 
– uzupełnić powłoki antykorozyjne uszkodzone w trakcie spawania, 
– w przypadku zastosowania na chodniku nawierzchni cienkowarstwowej, wnęki na słupki balustrady należy wypełnić 

zaprawą niskoskurczową. W przypadku zastosowania na chodniku nawierzchni z asfaltu lanego, słupek na jego obwodzie z 
nawierzchnią oraz ściankę progu należy okleić elastyczną taśmą asfaltową. Nawierzchnię na chodniku należy wykonać po 
stwardnieniu zaprawy niskoskurczowej. 

 Tolerancje 

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów wydłużonych otworów w 

prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi ± 11 mm. Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy 
prowadnica będzie zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do 

mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm. 
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 Montaż bariero-poręczy 

Sposób montażu bariero-poręczy zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 
bariero-poręcza powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 

ustalonymi przez producenta bariero-poręczy. Montaż bariero-poręczy, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych 
wielkością otworów w elementach bariero-poręczy, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariero-
poręczy w planie i profilu. Przy montażu bariero-poręczy niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariero-poręczy. Przy montażu bariero-poręczy należy zwracać uwagę 
na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta bariero-poręczy: 

– odcinków początkowych i końcowych, o właściwej długości odcinka, z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach 
niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w 
miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypadkach przewidzianych w 
dokumentacji projektowej, 

– odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu lub przeszkody, b) przed i za 
obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e) wzmocnionego, 

– dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariero-poręczy, osłony słupków bariero-poręczy, itp. 
Na bariero-poręczy powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 

– czerwone   - po prawej stronie jezdni, 
– białe         - po lewej stronie jezdni. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO. 
Elementy odblaskowe należy umocować do bariero-poręczy w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta bariero-

poręczy. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 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.). 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Badania w czasie wykonywania robót 

 Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, 
aprobaty techniczne itp.) producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów 
i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.  

 Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
– zgodność wykonania bariero-poręczy z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość prowadnicy nad 

terenem), 
– zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) producenta bariero-

poręczy, 
– poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
– prawidłowość montażu bariero-poręczy stalowej, zgodnie z punktem 5, 
– poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
– Kontrola montażu  

Należy przyjąć następujące dopuszczalne odchyłki montażu: 

– 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 chodnika - powinien być szczelny, a zaprawa niskoskurczowa tak 
uformowana, aby odpływ wody był na zewnątrz.   

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery i/lub bariero-poręczy stalowej. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m bariery i /lub bariero-poręczy stalowej obejmuje m.in.: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów, 
– osadzenie słupków bariero-poręczy (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpośrednie wbicie wzgl. 

wwibrowanie w grunt), 
– montaż bariery, lub barieroporęczy z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych, ew. barier 

osłonowych, odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier, przerw, przejść i przejazdów w barierze, 
umocowaniem elementów odblaskowych itp., 

– przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– uporządkowanie terenu. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność  
PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów 

powietrznych w stwardniałym betonie  
PN-EN 934-2 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Domieszki  do  betonu. Definicje i wymagania  
PN-EN 12620  Kruszywa do betonu 
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-EN 197-1  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN EN 1317-1  Systemy ograniczające drogę -- Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 
PN EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę -- Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i 

metody badań barier ochronnych i balustrad 
PN EN 1317-3 Systemy ograniczające drogę -- Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i 

metody badań poduszek zderzeniowych 
PN EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę -- Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena zgodności 

dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKIA, kwiecień 2010.  
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48. M.20.01.11 UMOCNIENIE STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW PŁYTAMI BETONOWYMI 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnieniem  stożków  przyczółków i fragmentu skarpy. 

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
umocnienia stożków przyczółków i fragmentu skarpy płytami betonowymi (na podsypce cementowo-piaskowej. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 

w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i 

poleceniami Inżyniera. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2.  

Należy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B,  dla których Wykonawca przedstawi deklarację zgodności z 
Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatą techniczną. 

 Płyty betonowe  

Płyty betonowe powinny ażurowe , powinny, odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1339:  

− nasiąkliwość    ≤5  

− mrozoodporność  ≥ 2%.  

− nośność    ok 13 kN. 

− ścieralność    ≤18 000/5000 mm3/mm2. 
Wygląd zewnętrzny powierzchnia czysta, gładka, bez pęknięć, wgłębień, występów oraz raków i chropowatości; dopuszcza 

się występowanie pęcherzyków o głębokości ≤ 5,0 mm. Tolerancje wymiarowe: 1 ± 4 mm. 

 Obrzeże betonowe 8 × 30 × 100 cm 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8 × 30 × 100 cm, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży wynoszą: 

–      na długości  ± 8 mm, 

-      na szerokości i wysokości  ± 3 mm. 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży wynoszą: 
-      wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, 
-      szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) są niedopuszczalne. 

 Podwalina pod umocnienie 

Podwalinę pod umocnienie z trylinki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w umocnieniu 

Umocnienie z trylinki należy układać na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-
piaskową. 

Na podsypkę cementowo-piaskową pod umocnienie z trylinki należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 
z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-
1:2002 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004. 

Do wypełniania spoin należy stosować zaprawę cementową 1:2. Woda powinna spełniać wymagania podane w PN-EN 
1008:2004. Piasek do zaprawy powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620. 
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 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3.  
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:  
− betoniarki do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
− równiarki, 
− walca kołowego gładkiego i żebrowanego, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− ubijaków stalowych, 
− zagęszczarek wibracyjnych. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Elementy betonowe można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, luźno usypane.. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 

odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

 Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.     roboty przygotowawcze, 
2.     wykonanie umocnienia, 
3.     roboty wykończeniowe. 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

 Wykonanie umocnienie płytą betonową 

 Podłoże  

Przed przystąpieniem do wykonania umocnienia płytą betonową należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu wg 
STWiORB M.11.01.04 oraz równość powierzchni, na której będzie wykonywane umocnienie. Koryto pod umocnienie powinno być 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami i zagęszczone do Is≥1wg Proctora. Równość podłoża należy sprawdzać łatą 4-
metrową – prześwit pod łatą nie powinien przekraczać 1 cm.  

 Konstrukcja umocnienia 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu umocnienia obejmują: 
1.     wykonanie podwaliny umocnienia, 
2.     przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
3.     ułożenie płyt z ubiciem, 
4.     przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
5.     pielęgnację umocnienia. 

 Podwalina pod umocnienie z płyt  

Podwalinę należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektową. 

 Podsypka  

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 

zgodne z pktem 2.5. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 

podbudowie, przy zachowaniu: 
− współczynnika wodnocementowego od 0,20 do 0,25, 
− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
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W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała 
się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą 
w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Całkowite ubicie umocnienia i wypełnienie spoin zaprawą musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

 Układanie umocnienia  

Ułożenie umocnienia z płyt na podsypce cementowo-piaskowej należy wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej 

niż +5°C.  
Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i poprzecznych pochyleń. 

Powierzchnia umocnienia powinna być równa i bez pofałdowań. W wykonanym umocnieniu nie mogą występować elementy 
popękane. Warstwa umocnienia powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Elementy układa się około 1,5 cm 
wyżej od projektowanych rzędnych powierzchni umocnienia, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 

Obrzeża umocnienia o wymiarach 30 × 8 × 100 cm należy ustawiać w uprzednio wykonanym korycie na podsypce (ławie) z 
piasku o grubości 5 cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 
przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 
i jednocześnie w kierunku poprzecznym płyt. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w 
kierunku wzdłużnym płyty. Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe elementy. 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi elementami powinna wynosić 3mm. 
Po ułożeniu elementów betonowych, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2 spełniającą wymagania 

pktu 2. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność. 
Przed rozpoczęciem układania zaprawy elementy betonowe powinny być oczyszczone i dobrze zwilżone wodą. Zaprawa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z elementami betonowymi.  

 Pielęgnacja umocnienia 

Pielęgnacja umocnienia z płyt, którego spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega na polaniu powierzchni 
umocnienia wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie umocnienie 
należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni, w zależności od warunków 
atmosferycznych, powierzchnię umocnienia należy oczyścić dokładnie z piasku. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

 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.), 
potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2  
Przed przystąpieniem do umocnienia skarp należy sprawdzić równość skarpy i stopień zagęszczenia, zgodnie z STWiORB 

M.11.01.04.   
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

 Kontrola umocnienia skarp  

Kontrolę poszczególnych cech geometrycznych umocnienia należy przeprowadzać co najmniej w 5 punktach dla każdej 
podpory i miejca wbudowania płyt. 

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami określonymi 
w pkcie 5.  

Sprawdzenie szerokości i prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w 
pkcie 5. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech dowolnie obranych miejscach na każdej podporze przez 
wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą i przez sprawdzenie przyczepności 
zaprawy do kostki. 

Nierówności umocnienia należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności umocnienia nie 
powinny przekraczać 1,0 cm. 

Spadek umocnienia powinien być zgodny z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.  

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego umocnienia i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość umocnienia nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
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 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia płytami betonowymi. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− równość i stopień zagęszczenia podłoża gruntowego, 
− ułożenie podsypki pod umocnienie z płyt betonowych. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej 
STWiORB. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej umocnienia płytami  obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
− dostarczenie materiałów i pozostałych środków produkcji, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie i ubicie płyt, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację umocnienia, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

Koszt wykonania podwaliny betonowej pod umocnienie powinien być ujęty wg STWiORB M.13.01.00.  
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjna obsługa robót itd. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-S-02205:1998:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw.  
PN-EN 1339:2005    Betonowe płyty  brukowe. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 197-1:2012    Cement – Część 1. Skład, wymagania i kryteria dotyczące cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 1008:2004    Woda do betonu. 
PN-EN 13242:2010   Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym  
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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49. M.20.05.01 UMOCNIENIE BRZEGU I DNA CIEKU  

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z umocnienie brzegu i dna cieku. 

 Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
umocnienia brzegów i dna cieku. 

 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB  DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.   

 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Należy stosować materiały, 
które są oznakowane CE lub B, a przed przystąpieniem do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla każdej 
dostawy deklarację zgodności z Polską Normą, normą zharmonizowaną,  aprobatą techniczną wydaną przez ITB lub europejską 
aprobatą techniczną. 

 Materiały do wykonania robót 

 Narzut i bruk kamienny  

Do wykonania narzutu należy stosować kamień naturalny spełniający wymagania PN-EN 13383-1:2003. Do robót 
regulacyjnych można stosować kamień ze skał magmowych albo przeobrażonych. 

Frakcja narzutu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Wymaga się zastosowanie kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych o średnicy od 15 do 30cm. Właściwości 

fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia  powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 
771-6:2002 

Skład ziarnowy kamienia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i powinien być określony zgodnie z PN-EN 
13383-1:2003. 

Gęstość ziarn określona zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 dla skał magmowych i przeobrażonych powinna wynosić od 2,4 do 
3,0 kN/m3. 

Wytrzymałość na ściskanie zgodnie z PN-EN 1926:2001 powinna być kategorii CS80. 
Odporność na ścieranie określona wg PN-EN 1097-1:2000 powinna wynosić MDE10. 
 Nasiąkliwość kamienia określana zgodnie z PN-EN 13383-1:2003 powinna wynosić ≤0,5%. Jeżeli kamień spełnia powyższe 

wymaganie uznaje się, że kamień jest mrozoodporny i odporny na krystalizację soli. 
Kamień nie powinien zawierać obcych wtrąceń w ilości mogącej spowodować uszkodzenie umocnienia brzegu cieku lub 

zanieczyszczenie środowiska. Kamień nie może mieć nieciągłości, takich jak spękania, żyły, stylofity, laminacje, płaszczyzny foliacji, 
kliważ styku bloków oraz innych wad mogących przyczynić się do jego zniszczenia w czasie załadunku, wyładunku lub wbudowywania. 

 Geowłóknina.  

Geowłóknina polipropylenowa przeznaczona do wykorzystania w zaprojektowanych konstrukcjach powinna być wykonana 
z 100% włókien polipropylenowych ciętych, łączonych mechanicznie przez igłowanie, w postaci płaskiej i równomiernej struktury.  

Geowłóknina winna być miękka, niełamliwa i nieulegająca trwałym zagięciom.  
Geowłóknina polipropylenowa, stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami winna być odporna na czynniki 

klimatyczne i środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii, warunków klimatycznych i eksploatacyjnych 
dopuszczanych w budownictwie komunikacyjnym.  

Geowłóknina nie może ulegać biodegradacji, winna być odporna na działanie mikroorganizmów (grzyby, pleśń), czynników 
środowiskowych jak grunty organiczne, cement, lepiszcza bitumiczne i produkty ropopochodne, posiadać dużą odporność na 
promieniowanie UV.  

Każda rolka powinna posiadać etykietkę zawierającą następujące dane:  
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− nazwa producenta  
− adres producenta  
− oznaczenie wyrobu  
− data produkcji  
− numer rolki  
− wymiary w rolce : długość, szerokość  
− masa rolki  
− masa powierzchniowa  

Należy zastosować geowłókninę o następujących parametrach: 
− wodoprzepuszczalność (przy obciążeniu 2 kPa)   min.  2,0 x 10 -3 m/s 
− gramatura (w przypadku geowłókniny igłowanej)  min.   300 g/m2  
− wytrzymałość na rozciąganie     min. 12,0 kN/m 
− wytrzymałość na przebicie (CBR)    min.    2,0 kN 
− materiał powinien być odporny na działanie wszystkich naturalnie występujących w gruncie i wodzie  związków 

alkalicznych, kwasów, oraz oleju i benzyny. 
Geowłóknina,  dostarczana  w   rolkach   opakowanych  w  folie,   może   być   składowana  bez  specjalnego zabezpieczenia. 

Geowłókninę nieopakowaną należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu 
geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producentów. Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek. 

 Beton 

Beton na umocnienie i podwaliny C25/30 wg PN-EN 206. 

 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem:  

− koparka min. 0,6 m3, 
− ładowarka, 
− ciągnik rolniczy z przyczepą samowyładowczą, 
− ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratory samobieżne, 
− płyty ubijające, 
− zagęszczarki wibracyjne, 
− drobny sprzęt pomocniczy. 

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB DM.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. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami poruszającymi się po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Geowłókninę i inne geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, 
chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 

Materiał kamienny można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Głazy kamienne należy układać na warstwie geowłókniny polipropylenowej odmiany 300. Geowłókninę należy rozścielać 

pasami układanymi zgodnie z nurtem cieku oraz szpilować do podłoża prętami stalowymi o dł. 1.00 m w rozstawie 1.50x1.50 m, w 
układzie w karo. 

Narzut z kamienia wg pktu 2. należy wykonywać z lądu. Kamienie w zewnętrznej warstwie, w miarę możliwości, należy 
dopasować tak, aby tworzyły płaszczyznę. Większe przestrzenie pomiędzy poszczególnymi blokami należy ręcznie zaklinować 
kamieniem drobniejszym, o wymiarach zgodnych z dokumentacją projektową. 

Bruk układać zgodnie z dokumentacją projektową,  na betonie i kruszywie. 
Próg betonowy wykonać z betonu C25/30. 
Układanie należy rozpocząć od podstawy skarpy i licować tak aby wytworzona została w miarę zwarta i jednolita 

powierzchnia. Narzucanie kamienia jest niedopuszczalne. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani STWIORB nie wymagają inaczej, dopuszcza się  odchyłki dla wykonanych robót podane 

w pkcie 6.3. 
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 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.  

 Kontrola wykonania robót 

Narzut kamienny  
Kontrola robót polega na sprawdzeniu wykonanych robót na zgodność z dokumentacją projektową i pktem 5. niniejszej 

STWIORB. 
Dopuszczalne odchyłki dla  wykonanego narzutu i bruku: 

− dla rzędnych: ± 15 cm, 
− dla nachylenia: ±10%.    

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m3 (metr sześcienny) powierzchni narzutu kamiennego, 
− 1m2 dla geowłókniny, podwaliny, bruku, 
− 1m3 dla opornika betonowego, 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu ilości i zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami 

określonymi w niniejszej STWIORB, sprawdzeniu dokumentów wykonanych badań oraz wizualnej ocenie wykonanych robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej wykonania umocnienia brzegu i stref przejściowych obejmuje: 

− roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
− zakup materiałów i dostarczenie wraz z transportem i składowaniem, na miejsce wbudowania, oraz wszelkich 

innych środków produkcji potrzebnych do wykonania robót, 
− wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 
− wykonanie palisady 
− przygotowanie podłoża do ułożenia narzutu 
− ułożenie geowłókniny, 
− ułożenie i zagęszczenie narzutu wg pktu 5. 
− ułożenie materacy gabionowych (gabionów), 
− wykonanie badań, 
− uporządkowanie miejsca robót. 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWIORB obejmuje również: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach 
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych - Część 1: Wymagania 
PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego - Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie  
BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa 
BN-78/92224/04 Faszyna i kołki faszynowe 
BN-69/8952-27 Kiszka faszynowa 
PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-

Deval) 
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50. M.20.10.01 PUNKTY POMIAROWO-KONTROLNE NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH 

 WSTĘP 

 Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montażem punktów pomiarowo-kontrolnych.  

 Zakres stosowania STWiORB 

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

 Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zakładaniem punktów 
pomiarowo-kontrolnych na obiektach inżynierskich.  

Zakres robót obejmuje:  
− założenie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu inżynierskiego stałych znaków wysokościowych, 
− założenie w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu inżynierskiego stałych punktów osnowy poziomej, 
− wykonanie i osadzenie punktów pomiarowych na obiekcie inżynierskim, 
− nawiązanie stałych znaków wysokościowych do sieci niwelacji państwowej, 
− wyznaczenie współrzędnych stałych znaków osnowy poziomej w przyjętym jednoznacznie określonym układzie 

odniesienia, 
− wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych. 

 Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty pomiarowo – kontrolne – punkty sieci kontrolnej, służące badaniu przemieszczeń i deformacji obiektu, a w 
szczególności: znaki pomiarowe, stałe znaki wysokościowe i stałe punkty osnowy poziomej. 

1.4.2. Znaki pomiarowe – znaki wysokościowe (repery) umieszczane na obiektach inżynierskich w celu oceny badania 
przemieszczeń pionowych obiektu inżynierskiego, celowniki umieszczone na konstrukcji służące do badania przemieszczeń 
poziomych i deformacji. 

1.4.3. Znak wysokościowy (reper) - punkt wykonany najczęściej z metalu, mający jednoznacznie określony charakterystyczny 
punkt, którego wysokość jest wyznaczona i służący do badania przemieszczeń pionowych obiektu. 

1.4.4. Celownik – jednoznacznie określony punkt na konstrukcji obiektu stabilizowany w postaci lustra pryzmatycznego lub tarczki 
celowniczej wskazujący miejsce celowania lunetą teodolitu lub tachimetru, którego współrzędne poziome są wyznaczone 
względem stałych punktów osnowy poziomej, służący do badania zmian położenia sytuacyjnego konstrukcji. 

1.4.5. Stały znak wysokościowy – utrwalony w terenie znak wysokościowy o określonej rzędnej względem przyjętego poziomu 
odniesienia, stanowiący podstawę pomiarów niwelacyjnych i badania przemieszczeń pionowych obiektu. 

1.4.6. Stały punkt osnowy poziomej – utrwalony w terenie punkt osnowy poziomej o współrzędnych wyznaczonych w przyjętym 
jednoznacznie określonym układzie odniesienia, stanowiący podstawę pomiarów przemieszczeń poziomych konstrukcji. 

1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w DM.00.00.00. 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5.  
Przy   zakładaniu   znaków pomiarowych   należy   przestrzegać   Dz. U.  Nr 63 „Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  

Gospodarki  Morskiej  z  dnia  30.05.2000r.  w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie”. 

 MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i skład., wg STWiORB DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Materiały do wykonania robót  

Znaki pomiarowe powinny być wykonane z trwałego materiału, odpornego na czynniki atmosferyczne.  
Do wykonania i osadzenia znaków pomiarowych należy stosować materiały:  

− prefabrykowane lub wykonane „na mokro” słupki stałych znaków wysokościowych z betonu C20/25(B25) wg 
STWiORB Beton.  

− wykonane „na mokro”  słupy stałych punków osnowy poziomej z betonu C20/25(B25) wg STWiORB Beton.  
− trzpienie geodezyjne ze stali nierdzewnej  
− geodezyjne lustra pryzmatyczne, 
− blachy stalowe ze stali S235JR wg PN-EN 10025  
− pręty stalowe ze stali A-IIIN wg STWiORB M.12.01.0.  
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− żywice epoksydowe do osadzania trzpieni w otworach i montażu celowników  
 
Zastosowana  żywica  powinna  być  materiałem  twardniejącym  bezskurczowo,  mieć  bardzo  dobre  właściwości 

mechaniczne  i  mieć  bardzo  dobrą  przyczepność  do  stali,  betonu  i  kamienia.  Należy  zastosować  żywicę,  która spełnia 
właściwości podane w tablicy  1. 

 
Tablica 1  
 

L.p.   Właściwości Wymagania Metoda badania wg 

1  Wytrzymałość na odrywanie  MPa  ≥ 3 PN-92/B-01814 

2 Przyczepność do stali MPa  ≥ 8 PN-92/B-01814 

3 Wytrzymałość na rozciąganie MPa  ≥ 30 PN-81/C-89034 

4 Wytrzymałość na zginanie MPa  ≥ 45 PN-EN ISO 178:1998 

5  Wytrzymałość na ściskanie  MPa  ≥ 90 PN-EN ISO 604:2000 

 
Materiały  stosowane do wykonania robót podlegają akceptacji Inżyniera. 

 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 3.  
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych dokładności, 

zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. Jakikolwiek sprzęt, narzędzia i urządzenia, które nie 
gwarantują wymagań jakościowych robót, będą odrzucone przez Inżyniera i niedopuszczone do robót.  

Do wykonania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w ST lub w instrukcjach i wytycznych 
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. 

Do wykonania prac pomiarowych związanych z wyznaczeniem rzędnych znaków wysokościowych i stałych znaków 
wysokościowych  oraz współrzędnych poziomych znaków pomiarowych i znaków stałych punktów osnowy poziomej Wykonawca 
powinien mieć w dyspozycji sprzęt do dokładności nie mniejszej niż podana poniżej  

− instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 5cc i pomiaru odległości 1,5 mm±2mm/km, 
− nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 1,5 mm ± 2mm/km, 
− teodolity o dokładności pomiaru kątów 5cc 
− niwelatory o dokładności pomiaru 1 mm/km, 
− niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km 
− łaty niwelacyjne, 

Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez zamawiającego.  

 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 4.  
Dopuszczalny jest  dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu 

geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów.  

 WYKONANIE ROBÓT  

 Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt  5.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Prace należy poprzedzić uzgodnieniami z UGiK.  
Usytuowanie punktów pomiarowych, stałych punktów wysokościowych oraz stałych punktów osnowy poziomej uzgodnić 

należy z odpowiednimi instytucjami, w tym z Wydziałem Geodezji w Starostwie Powiatowym. 

 Wykonanie stałych znaków wysokościowych  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca wykona w pobliżu obiektu trzy stałe znaki wysokościowe. Jeden 
znak zostanie umieszczony w pobliżu korpusu drogi od strony miejscowości Bierawa. Będzie go stanowił słupek betonowy o przekroju 
20x20 i wysokości takiej aby słupek był posadowiony poniżej strefy przemarzania z osadzonym na górze metalowym trzpieniem 
geodezyjnym ze stali nierdzewnej. Dwa pozostałe punkty powinny zostać wykonane na słupach pomiarowych osnowy poziomej w 
postaci geodezyjnych bolców stalowych umieszczonych na bocznej powierzchni tych słupów. Kształt trzpienia powinien zapewnić 
jednoznaczny sposób ustawienia na nim łaty. Przykładową lokalizację punktów przedstawiono w dokumentacji wykonawczej. 
Dokładną lokalizację punków uwzględniającą warunki terenowe określi geodeta przed wykonaniem prac. 

Po wykonaniu znaków wysokościowych uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy wykona pomiar wyjściowy niwelacji 
reperów wraz z nawiązaniem do sieci niwelacji państwowej wtym do repera AL 8743. Roboty należy wykonać zgodnie z §298.1-6 
Rozporządzenia MTiGM z dnia 30.05.2000r.  Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r.  

Po zakończeniu robót należy repery uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji powykonawczej opisując ich współrzędne i 
rzędne w układzie państwowym.  



FASYS MOSTY Sp. z o.o. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
dla zadania pn.: „Przebudowa mostu w ciągu DW nr 459 w km 7+887  

w miejscowości Niewodniki” 
 

345 

Stałe znaki wysokościowe, na czas prowadzenia robót, powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

 Wykonanie znaków wysokościowych na obiekcie   

Ilość znaków wysokościowych montowanych na obiekcie powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
Zakłada się wykonanie znaków wysokościowych w postaci stalowych trzpieni ze stali nierdzewnej osadzonych przy użyciu 

żywicy epoksydowej w wywierconych otworach. Miejsce osadzenia znaku (trzpienia) musi zapewnić możliwość ustawienia na nim 
łaty niwelacyjnej i wykonanie odczytu, natomiast kształt trzpienia powinien zapewnić jednoznaczny sposób ustawienia na nim łaty.  

W celu umożliwienia kontroli osiadań podpór obiektu znaki wysokościowe przewidziane do osadzenia w podporach obiektu 
należy zamontować bezpośrednio po rozszalowaniu podpór. Pozostałe znaki wysokościowe na obiekcie należy zamontować przed 
oddaniem mostu do użytkowania.  

Przed przystąpieniem do wykonania otworów należy wykonać niezbędne pomosty i rusztowania umożliwiające dostęp do 
konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów, a także zapewniające bezpieczeństwo  pracy obsługi oraz bezpieczeństwo 
użytkowników dróg.  

Średnicę i głębokość otworów należy ustalić na podstawie średnicy trzpieni do osadzenia oraz zaleceń Producenta żywicy 
epoksydowej. Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6  MPa 
oraz  zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 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 pojemnika i jeszcze raz wymieszać. Czas 
przydatności żywicy w temperaturze +20ºC wynosi zwykle około 30 minut. Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie aplikacji żywicy 
powinna wynosić od +5ºC do +30ºC. Trzpienie przed ich osadzeniem muszą być dokładnie oczyszczone.  

 Wykonanie stałych znaków osnowy poziomej 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca wykona w pobliżu obiektu dwa stałe znaki osnowy poziomej. Znaki 
te zostaną umieszczone w terenie zalewowym od strony wody dolnej po jednym na każdym brzegu rzeki. Stały znak osnowy 
wysokościowej stanowi słup żelbetowy okrągły o średnicy 30 cm i wysokości takiej aby słup był posadowiony poniżej strefy 
przemarzania, a jego górna powierzchnia znajdowała się na wysokości około 50 cm ponad terenem. Słup ten będzie wyposażony w 
głowicę zapewniającą wymuszone centrowanie instrumentów pomiarowych (tachimetrów, teodolitów, luster pryzmatycznych).  

Głowicę tę stanowi ułożona poziomo blacha stalowa grubości 5 mm z centrycznie umieszczonym otworem przez który, przy 
użyciu śruby sercowej przykręcony zostanie instrument. Średnica otworu powinna być ściśle dopasowana do średnicy śruby (nie 
dopuszcza się luzów). W górnej części słupa należy przewidzieć niszę umożliwiającą dostęp do dolnej powierzchni blachy 
i pozwalającej na włożenie i przykręcenie śruby mocującej instrument (nisza o wymiarach 15x15 cm i głębokości 20 cm). Dopuszcza 
się inny, zaproponowany przez geodetę sposób wykonania głowicy słupa zapewniający wymuszone centrowanie montowanych na 
niej instrumentów geodezyjnych. Dokładny sposób wykonania głowicy powinien określić geodeta wykonujący pomiary i przedstawić 
do akceptacji Projektanta. 

Przykładową lokalizację stałych znaków osnowy poziomej przedstawiono w projekcie wykonawczym. Dokładną lokalizację 
punków uwzględniającą warunki terenowe określi geodeta przed wykonaniem prac wykonujący pomiary. 

Po zakończeniu robót należy wyznaczyć współrzędne poziome punktów i uwzględnić w geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej opisując ich współrzędne i rzędne w układzie państwowym.  

Stałe znaki osnowy poziomej, na czas prowadzenia robót, powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 

Stałe znaki osnowy poziomej mogą stanowić elementy osnowy pomiarowej podczas prowadzenia prac. 

 Prace geodezyjne 

Dla każdego stałego znaku wysokościowego oraz stałego punktu osnowy poziomej należy sporządzić opis topograficzny 
umożliwiający:  

− odnalezienie i zidentyfikowanie znaku,  
− naniesienie punktu na mapę topograficzną (1:10 000).  

Ponadto dla każdego stałego znaku wysokościowego należy określić jego rzędną w nawiązaniu do układu niwelacji 
państwowej, a dla każdego punktu osnowy poziomej określić współrzędne poziome w przyjętym, jednoznacznie określonym układzie 
odniesienia. 

W oparciu o rzędne stałych znaków wysokościowych należy określić rzędne znaków wysokościowych osadzonych na 
obiekcie. Rzędne te powinny być określone z dokładnością do 0,1 mm.  

W oparciu o rzędne punktów stałych osnowy poziomej należy wyznaczyć współrzędne poziome celowników umieszczonych 
na łuku. Współrzędne te powinny być określone z dokładnością do 1 mm. 

Dla poszczególnych zadań geodezyjnych związanych z osadzeniem i pomiarami stałych znaków wysokościowych, stałych 
punktów osnowy poziomej, osadzeniem i wyznaczeniem rzędnych i współrzędnych znaków pomiarowych na obiekcie inżynierskim, 
pomiarami osiadań podpór obiektu mostowego należy sporządzić odpowiednie opracowania, z których należy utworzyć końcową 
dokumentację geodezyjną. 

 Operat 

W zależności od sposobu i techniki wykonania operat należy skompletować następujące materiały: 
− sprawozdanie techniczne z wykonanych pomiarów i obliczeń, 
− określenie przedmiotu i zakresu pomiaru, 
− projekt sieci kontrolnej i technologię pomiaru, 
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− szkice przeglądowe sieci kontrolnej, 
− wykazy współrzędnych i wysokości punktów sieci kontrolnej (na dyskietce i na papierze), 
− opisy topograficzne punktów odniesienia, punktów kontrolowanych i punktów pomiaru temperatury, 
− wyniki danego pomiaru okresowego, z informacjami o warunkach towarzyszących mających znaczenie dla 

interpretacji tych wyników, między innymi wyniki pomiarów temperatury, 
− zestawienie wyznaczonych odkształceń i przemieszczeń, zawierające kompletne wyniki końcowe ze wszystkich 

pomiarów okresowych oraz graficzną ilustrację wyników, 
− geodezyjną interpretację wyników, 
− inne materiały zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej STWiORB. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 6.  
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  zakładaniem  punktów  pomiarowo-kontrolnych  należy prowadzić wg 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
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 pkt. 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.  
Kontrolę jakości robót należy przeprowadzać na zgodność z dokumentacją projektową i pkt.5. niniejszej STWiORB.  
Kontrolę robót należy przeprowadzić na podstawie przedstawionych protokołów i operatów z przeprowadzonych prac.  

 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7.  
Jednostką obmiaru jest  

− Wykonanie i odebranie 1 szt. punktu pomiarowo – kontrolnego na obiekcie lub stałego w sąsiedztwie obiektu, 
− Pomiar, 
− Operat. 

 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w  DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Roboty  objęte  niniejszą  STWiORB podlegają  odbiorowi,  który  jest  dokonywany  na  podstawie  wyników pomiarów, 

badań i oceny wizualnej.  
Jeżeli  wszystkie  badania  przewidziane  w  pkt.  5 i  6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane 

zgodnie z wymaganiami STWiORB. 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 z STWiORB i przedstawić je do 
ponownego odbioru.  

 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za wszystkie jednostki obmiarowe i wszystkie 

prace ujęte w STWiORB. Cena podana w kosztorysie ofertowym (1kp.) jest ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania danych prac 
oraz zysk i ryzyko. 

Cena jednostkowa powinna obejmować: 
− dostarczenie materiałów i wszystkich pozostałych niezbędnych czynników produkcji,  
− osadzenie stałych znaków wysokościowych w sąsiedztwie obiektu,  
− osadzenie stałych punktów osnowy poziomej w sąsiedztwie obiektu, 
− osadzenie znaków pomiarowych na obiekcie, 
− wykonanie projektu roboczego i harmonogramu kontroli osiadań podpór,  
− wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych oraz dostarczenie projektów tych urządzeń,  
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i opracowań geodezyjnych (w tym dokumentacji powykonawczej),  
− wykonanie badań wg pkt. 5 i 6.  
− uporządkowanie miejsca robót. 

 
Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych. 
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 PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 10025   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  
PN-92/B-0814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie-Konstrukcje betonowe i żelbetowe - Metoda 

badania przyczepności powłok ochronnych.  
PN-81/C-89034   Tworzywa sztuczne - Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu  
PN-EN ISO 178:1998   Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości podczas zginania.  
PN-EN ISO 604:2000   Tworzywa sztuczne  - Oznaczanie właściwości podczas zginania.  
PN-EN ISO 2535:2002(U) Nienasycone żywice poliestrowe - Metody badań-Oznaczenie czasu żelowania w temperaturze 

25ºC. 
PN-EN ISO 2431:1999           Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych.  
Instrukcja techniczna O-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK, 1998 

Instrukcja techniczna O-3.  Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, GUGiK, 1992 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1986  
Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1988 
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna   obsługa   inwestycji, GUGiK,1988  
Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1988  
Wytyczne techniczne G-3.1  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1987 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1987  
Wytyczne techniczne G-4.3  Bezpośrednie pomiary wysokościowe, GUGiK, 1981 
Dz. U. Nr 63 „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” 
Dz. U. Nr 240 Ustawa z dnia 17.05.1989 r „Prawo geodezyjne i kartograficzne”. 
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