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DM. 00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna M.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu 
w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa  - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową  (drogę) albo jego część stanowiąca 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 i odpowiednio utwardzony. 
 
1.4.3. Długo ść mostu  – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 
 
1.4.4. Droga  - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.5. Droga tymczasowa (monta żowa)  - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
 
1.4.6. Dziennik Budowy  - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
 
1.4.7. Estakada  - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.8. Jezdnia  - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.9. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.10. Korona drogi  - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 
i pasami dzielącymi jezdnie. 
 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni  - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.12. Konstrukcja no śna (przęsło lub prz ęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
 
1.4.13. Korpus drogowy  - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
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1.4.14. Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
1.4.15. Rejestr obmiaru  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
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, zgodna z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.18. Most  - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 
1.4.19. 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) warstw wi ążąca - 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. 
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 odcinaj ąca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i) warstwa ods ączająca - warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
 
1.4.20. Niweleta  - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
1.4.21. Obiekt mostowy  - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
 
1.4.22. Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.24. Pas drogowy  - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi 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. 
 
1.4.25. Pobocze  - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.26. Podło że - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
 
1.4.27. Podło że ulepszone  - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
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1.4.28. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.4.29. Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
 
1.4.30. Przepust  - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
 
1.4.31. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 
 
1.4.32. Przyczółek  - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.33. Rekultywacja  - roty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.34. Rozpiętość teoretyczna  - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.35. Rysunki  - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.4.36. Szeroko ść całkowita obiektu (mostu / wiaduktu)  - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
 
1.4.37. Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
 
1.4.38. Tunel  - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 
 
1.4.39. Wiadukt  - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
 
1.4.40. Zadanie budowlane  - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik Budowy 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.2.1. Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym 
zakresie. 
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru następujące opracowania: 

- projekt technologiczny rozbiórki mostu istniejącego 
- projekt rusztowań i deskowań elementów betonowych 
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy 
- projekty obciążenia próbnego pali fundamentowych 
- projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów  
- projekt tymczasowego zabezpieczenia wykopów grodzicami stalowymi 
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- projekty warsztatowe barier i barieroporęczy 
 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej, 
Projektant sporządzi brakujące rysunki i ST 4 egzemplarzach i przedłoży Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 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 ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnięciem osób postronnych. Wszelkie 
konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytułu obciążają 
Wykonawcę. 
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 Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
 
1.5.5. 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 w ramach ceny kontraktowej: 

- będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
- zabezpieczy drzewa przed uszkodzeniami 
- będzie 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 własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

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

• zanieczyszczeniem cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi , 
• zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 
• możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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1.5.7. 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 robot, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.5.8. 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 robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru 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. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki 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 Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.10. 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. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed wykorzystaniem materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu robot. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki : 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może zezwolić 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania 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 ST, PZJ 
oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. 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 będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
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doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 
a) część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- 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 laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru ; 

 
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, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- 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. 

6.2. Zasady kontroli jako ści 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 Inspektor Nadzoru 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 ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
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Inspektor Nadzoru 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, Inspektor Nadzoru 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. 

6.3. 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. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru 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, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający . 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

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

6.5. Raporty z bada ń 

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

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych  lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty 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 
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 Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 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 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
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 Inspektora Nadzoru. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. ODBIÓR  ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu , 
- odbiorowi częściowemu , 
- odbiorowi końcowemu , 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 Inspektora 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. 

7.3. Odbiór cz ęściowy 

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

7.4. Odbiór ko ńcowy robót 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego 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 końcowego 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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej 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. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
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2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów, 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego 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. 

7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót. 
 

8 PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
4. Warunki umowy. 
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D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW                    
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem 

drzew i krzewów, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w 

km. 0+864". 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 

w p. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z karczowaniem 

drzew, krzewów i poszycia, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Karczowanie - usuwanie drzew i krzewów wraz z pniami i korzeniami w celu oczyszczenia gruntu. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w STWiORBD-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do karczowania drzew, krzaków i poszycia 

 

Do wykonywania robót związanych z karczowaniem drzew, krzaków i poszycia należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewów i poszycia 

Roboty związane z karczowaniem drzew, krzaków i poszycia obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

krzewów i poszycia, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy. 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) stanowi własność Inwestora. 

Pozostały materiał z karczowania drzew, krzaków i poszycia przechodzi na własność Wykonawcy, który jest 

odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. Transport materiału pozostaje w 

gestii Wykonawcy.  

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 

w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 

 

5.3. Karczowanie drzew, krzaków i poszycia 

Pnie drzew, krzaków i poszycia znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 

wyjątkiem następujących przypadków: 

 w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 

znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy 

nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią 

terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 

przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

 w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być 

ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 

nasypów i zagęścić. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 

wody. 

 

5.4. Wywóz pozostałości po usuniętej roślinności 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) stanowi własność Inwestora. 

Pozostały materiał z karczowania drzew, krzaków i poszycia przechodzi na własność Wykonawcy, który jest 

odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. Transport materiału pozostaje w 

gestii Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew, krzaków i poszycia 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 

korzeni i zasypania dołów.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z karczowaniem drzew, jest 1 szt. (sztuka). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena karczowania 1 szt. drzewa obejmuje: 
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 ścięcie drzewa 

 wyrwanie karpiny drzewa, 

 wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót. 

Drewno uzyskane z wycinki drzew (pnie i dłużyce) stanowią własność Inwestora. Transport materiału pozostaje 
w gestii Wykonawcy na miejsce wskazane przez Inwestora w odległości do 5km.. 
Pozostały materiał z karczowania drzew przechodzi na własność Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za jego 

zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy na 

najbliższy obwód drogowy. 

Cena karczowania 1 ha krzaków i poszycia obejmuje: 

 wycięcie i wykarczowanie krzewów i żywopłotów, 

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, 

 zasypanie dołów, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych Robót, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

Materiał z karczowania krzaków i poszycia przechodzi  na własność Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za 

jego zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach. Transport materiału pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczowaniu drzew i krzaków w gestii Wykonawcy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ) z późniejszymi zmianami. 
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D.01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 
689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 
Nie występują. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do zdj ęcia humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia 
należy stosować: 

− równiarki, 
− spycharki, 
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
− koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 4. 
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4.2.  Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem 
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia 
humusu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach 
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu. 

5.2.  Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu 
skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych 
w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie 
z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, 
względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, 
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych  mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, 
potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy 
humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 
przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów 
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Kontrola usuni ęcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Nie występują. 
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D.01.02.04  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów, w ramach "Przebudowy mostu 
w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni i konstrukcji drogi 
− ew. krawężników, obrzeży i oporników, 
− ścieków, 
− znaków drogowych, 
− przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

− spycharki, 
− ładowarki, 
− żurawie samochodowe, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
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− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport materiałów z rozbiórki 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 
Inżyniera. 

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 ST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy. 

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 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 ST D.02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 

− dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych -  m (metr), 
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

c) dla rozbiórki ścieku: 

− odsłonięcie ścieku, 
− ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
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d) dla rozbiórki chodników: 

− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

na poboczu, 
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

e) dla rozbiórki ogrodzeń: 

− demontaż elementów ogrodzenia, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem 

w stosy na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

f) dla rozbiórki barier i poręczy: 

− demontaż elementów bariery lub poręczy, 
− odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

g) dla rozbiórki znaków drogowych: 

− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków, 
− odkopanie i wydobycie słupków, 
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9], 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D.02.00.00  ROBOTY ZIEMNE 

D.02.00.01  ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie 
w Staromieściu w km. 0+864". 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 
c) budowę nasypów drogowych, 
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. 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. 

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 
drogowych. 

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 
drogowych. 

1.4.15. 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. 
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1.4.16. 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 [9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie 

z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
(Mg/m3). 

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

10

60

d
d

U =  

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

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1

2
0 E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998 [4]. 
 
1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko 
polimeryzowanych włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, 
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6]. 
Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, 
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D.02.03.01 pkt 2. 

2.3.  Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inżyniera. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
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jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D.02.03.01 pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.3.  Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu 
zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować 
uszkodzenie układanego materiału. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport gruntów 

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

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
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Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm 
przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia 
i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST. 

5.3.  Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4.  Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe 
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5.  Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 
cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST 
D.02.01.01. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.  Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 

6.2.2.  Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6  
ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 
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6.3.  Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 
100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy 

 

6.3.2.  Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 

6.3.3.  Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.3.4.  Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.5.  Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6.  Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7.  Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8.  Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9.  Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny 
z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić 
wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
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6.5.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D.02.01.01, D.02.02.01 oraz D-02.03.01 
pkt 9. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania                    

i badania 
5. PN-

ISO10318:1993 
Geotekstylia – Terminologia 

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2.  Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 



D.02.01.01  WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALIST YCH 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S 
przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D.02.00.01 pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] 
powinien charakteryzować się grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej 
grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 

 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D.02.00.01 pkt 3. 

 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST  D.02.00.01 pkt 4. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D.02.00.01 pkt 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 

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. 



Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 
należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.  Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 
ziemnych 

 
Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych 
w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
Inżynierowi. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3.  Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 
warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.02.00.01 pkt 6. 



6.2.  Kontrola wykonania wykopów 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.02.00.01 pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.02.00.01 pkt 8. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.02.00.01 pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 

− wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− 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, 
− rekultywację terenu.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w ST D.02.00.01 pkt 10. 
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D.02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nasypów, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu 
w km. 0+864". 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w ST D.02.00.01 pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.02.00.01 pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.02.00.01 
pkt 2. 

2.2.  Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998 [4]. 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U≥15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły 
4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 
5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 
7. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 
ponad 2% 
 
 
8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 
 
10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 
- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub zabezpieczone 
od wód gruntowych i 
powierzchniowych 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 
- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 
- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 
 
- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 
- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 
- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 
 
 
 
Na górne 
warstwy na- 
sypów w stre- 
fie przemar- 
zania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej >2% 
7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 
8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 
 
 
- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W wykopach 
i miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D.02.00.01 pkt 3. 

3.2.  Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego 

W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 
 

Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

niespoiste: piaski, 
żwiry, pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o 
przydat- 

zagęszczających grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejś
ć 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

grubość 
warstwy 
[ m ] 

liczba 
przejść 
n *** 

ności 
maszyn 

Walce statyczne  
 gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 
10 
uderz
eń w 
punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać 
statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
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 

 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.02.00.01 pkt 4. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.02.00.01 pkt 5. 

5.2.  Ukop i dokop 

5.2.1.  Miejsce ukopu lub dokopu 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych 
dokumentach kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez 
Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie 
gruntu na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się 
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w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów 
przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu 
jej stronach. 

5.2.2.  Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez 
Inżyniera. Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu 
prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp 
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze 
wskazaniami Inżyniera. Roboty te będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego 
tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez 
Inżyniera. 

Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację 
według odrębnej dokumentacji projektowej. 

 

5.3.  Wykonanie nasypów  

5.3.1.  Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, 
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 
powierzchni, wynoszącym około  4%  ± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających 
w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika 
zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby 
powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
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Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od 
powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości, autostrad innych dróg 

m i dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu  

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2.  Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w pkcie 2. 

5.3.3.  Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych 
zawczasu przez Inżyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego (o współczynniku K10 ≤ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% 
± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie 
tworzącym nasyp. 

f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 × 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, 
Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
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cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) 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. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, 
należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy 
popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 

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

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
powinno odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej 
w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera: 

a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 
z wypełnieniem wolnych przestrzeni 

Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy 
przykryć warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym 
wskutek zagęszczania (najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między 
grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów można stosować skały oraz odpady 
przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 

b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez 
wypełnienia wolnych przestrzeni 

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów 
mrozoodpornych. Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej 
strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, 
zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 d85 ≥ D15 ≥ 4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej 
warstwy nasypu (mm), 

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej 
niwelety nasypu. 

c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane 
do użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, 
uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości 
filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, 
mogą być stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku 
różnoziarnistości U≥5 i współczynniku wodoprzepuszczalności k10 > 10 -5 m/s. 
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W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane 
w pkcie 5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej 
wysokości nasypu (dla autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych 
poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek 
uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy   
uwzględnić wymagania określone  w pkcie 5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed 
zsuwaniem się przez: 

a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu 
przez podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 
m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 

a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu 

wypełniającego bagno, współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone 
w pkcie 5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, 
to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie 
z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz 
korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do 
prawidłowego odwodnienia, według pktu 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej 
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
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Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze 
śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4.  Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się 
określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi 
w pkcie 5.3.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych 
maszyn do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

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

a) w gruntach niespoistych   ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2%,  −4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w pktach 6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów 
gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-
77/8931-12 [9]. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
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Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa autostrad innych dróg 
nasypu i dróg 

ekspresowy
ch 

kategoria 
ruchu     
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

 
 
- 
0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
 
- 
0,95 

 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 

zwięzłych, iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 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. 

5.3.4.5. Próbne zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 
powinien być wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema 
pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny 
mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się w granicach właściwych dla 
danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa optymalnej z tolerancją 
podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być 
następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  
dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy 
po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika 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 pkcie 5.3.4.4 dokonuje 
się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

5.4.  Odkłady 

5.4.1.  Warunki ogólne wykonania odkładów 
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Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy 
nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową 

trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy 
zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez 
Inżyniera. 

5.4.2.  Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi wbudowania i zagęszczania 
gruntów oraz wskazówkami Inżyniera. 

Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały 
te należy przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. Jeżeli 
miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

a) odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, 
przy czym odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy 
wykonać tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej 
wykopu, 

d) na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to 
zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inżyniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.4.3.  Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jeżeli nie 
określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 
i spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na 
użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile 
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inżyniera. 
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Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki 
określone w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez 
Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych 
czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.02.00.01 pkt 6. 

6.2.  Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli 
należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3.  Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 

6.3.1.  Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2.  Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 
− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988 [1], 
− granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 
− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.3.3.  Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na 
sprawdzeniu: 

a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie 

rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
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e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania 
gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4.  Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w 
pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 
[9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 
− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego 

modułu odkształcenia. 
 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. 

6.3.5.  Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

− prawidłowości wykonania skarp, 
− szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, ST 
oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na 
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych 
korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 

6.4.  Sprawdzenie jako ści wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.02.00.01 pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości 
nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy 
nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie 
rodzimym do objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
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Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica 
objętości wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem 
spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru podano w ST D.02.00.01 pkt 8. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.02.00.01 pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− wytyczenie geodezyjne i 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, 
− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
− zagęszczenie gruntu, 
− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
− 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 specyfikacji technicznej.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w ST D.02.00.01 pkt 10. 
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D-04.00.00  PODBUDOWY 

D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁOŻA   

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, w ramach "Przebudowy 
mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta na głębokość zgodną z Dokumentacją Projektową przeznaczonego do 
ułożenia konstrukcji drogi i nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podło że nawierzchni – grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny, leżący 
bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż 
do głębokości 1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych. 
1.4.2. Podło że drogowej budowli ziemnej  (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego 
poniżej spodu budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie 
i eksploatację budowli.  
1.4.3. Koryto drogowe  – wykop uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.4. Podło że wzmocnione nasypu  – warstwa gruntu rodzimego, ulepszonego przez 
działanie mechaniczne, chemiczne lub wykonanie elementów wzmacniających, w celu 
poprawienia jego stateczności i zmniejszenia osiadań lub ujednolicenia podłoża gruntowego. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

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

2. MATERIAŁY 
Nie występują.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża musi wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 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. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca musi 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 nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać 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 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 musi być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 

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

5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże musi być oczyszczone ze 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 musi 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. 
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Za zgodą Inżyniera zaniżenia w powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża pod 
konstrukcję jezdni, mogą zostać uzupełnione materiałem następnej warstwy na koszt 
Wykonawcy. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. 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 [4]. 

Nie dopuszcza się wykonywanie oznaczenia wskaźnika zagęszczenia metodą płyty 
obciążonej dynamicznie na warstwie gruntu stanowiącej bezpośrednie podłoże nawierzchni. 

Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 

Minimalna warto ść Is dla: 

Kategoria 
ruchu KR 6  

(nawierzchnia 
DW 765, DK 

73, 
nawierzchnia 
skrzyżowań, 

zatok 
autobusowych i 

miejsc 
postojowych 
dla pojazdów 
ciężarowych 
- konstrukcje 
A.1, A.2, E.1, 

H.1) 

Kategoria 
ruchu 
KR 3 

(nawierzchnia 
dróg 

dojazdowych 
DD-6, DD-7, 
DD-8, drogi 

powiatowej nr 
0004T 

konstrukcje 
B.1, B.2) 

Kategoria 
ruchu KR1÷2 
(nawierzchnia 

dróg 
dojazdowych 
DD-1, DD-2, 
DD-3, DD-4, 
DD-5, DD-9, 

DD-10, 
serwisowych 
DS-1, DS-2, 

zjazdów,  
miejsc 

postojowych 
dla pojazdów 
osobowych 

- konstrukcje 
B.3, B.4, F.1, 

F.2, G.1 ) 

ciąg pieszo-
rowerowy, chodnik 

i perony 
przystankowe, 

dojścia do 
przejścia dla 

pieszych, 
nawierzchnia 

miejsca na wiatę 
przystankową, 
nawierzchnia 

ciągu pieszego i 
rowerowego, 

opaski 
bezpieczeństwa 

przy krawężnikach 
i konstrukcji 

oporowej, wyspy 
kanalizujące ruch - 

konstrukcje C.1, 
C.2, D.1, H.2, H.3, 

H.4, H.5 
Górna warstwa o 
grubości 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 0,97 

Na głębokości od 20 
do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 0,95 

W przekrojach 
wykopowych na 
głębokości od 50 do 
100 cm od 
zaprojektowanej 
powierzchni  
robót ziemnych 

0,97 0,97 0,95 0,92 
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Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie: 

 wskaźnika zagęszczenia IS, 
 porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia IO), 
 oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm, 
 dopuszcza się również stosowanie innych metod określania zagęszczenia (na pisemny 

wniosek Wykonwcy), jak przykładowo lekką płytą dynamiczną, FWD itp.z uwzględnieniem 
właściwych dla danej metody ograniczeń (przykładowo: płytę dynamiczną można stosować 
tylko do gruntów niespoistych lub spoistych w stanie półzwartym lub zwartym, o uziarnieniu 
do 63 mm i w zakresie EvD = 15 ÷ 70 MPa) oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do 
przywołanych wyżej metod tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprzętu do danego 
rodzaju materiału/gruntu np. do wskaźnika zagęszczenia pod kontrolą Inżyniera). 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać: 
a) dla żwirów, pospółek i piasków: 

- 2,2 przy wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia IS≥1,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości wskaźnika zagęszczenia IS<1,0, 

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin 
zwięzłych, iłów – 2,0,  
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
d) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0. 

Moduł odkształcenia wtórnego na powierzchni dolnych wartsw konstrukcji nawierzchi powinien 
wynosić: 
E2 ≥ 120 MPa – dla dróg o ruchu kategorii KR6, 
E2 ≥ 100 MPa – dla kategorii ruchu KR3, 
E2 ≥ 80 MPa – dla kategorii ruchu KR1-2, 
E2 ≥ 40 MPa – dla ciągu pieszo-rowerowyego, chodnika i peronów przystankowych, dojścia 
do przejścia dla pieszych, miejsca na wiatę przystankową, ciągu pieszego, opaski 
bezpieczeństwa. 
Kontrolę zagęszczenia podłoża na zjazadch  indywidualnych można wykonać za pomocą 
lekkiej płyty dynamicznej w korelacji do wskaźnika zagęszczenia, podanego w tabeli 1. 
Kalibrację wyników urządzenia pomiarowego należy wykonać pod kontrolą Inżyniera. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -20% do +10% wilgotności optymalnej. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
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 musi 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. 
Dopuszcza się inne metody osuszania podłoża po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera i na 
koszt Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  

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 bada ń i 
pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla wszystkich 
dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m  

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

8 Nośność podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych 

 

6.2.2.Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża musi być większa od szerokości projektowanej. 

6.2.3.Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 

Równość podłużną koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Równość 
poprzeczną należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4.Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
6.2.5.Rzędne wysoko ściowe  

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. 

6.2.6.Ukształtowanie osi w planie  

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.2.7.Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 
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Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [4] nie 
może być mniejszy od podanego w tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia powinna 
być zgodna z wartościami podanymi w p. 5.4. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5 [1]. Wilgotność gruntu 
podłoża musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10% wilgotności 
optymalnej. 

6.2.8. Badanie no śności podło ża 
Wartość wtórnego modułu odkształcenia po zagęszczeniu warstwy podłoża, badane płytą 
statyczną typu VSS lub płytą dynamiczną, powinny być zgodne z wartościami określonymi w 
punkcie 5.4. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego 
podło ża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2, z uwzględnieniem zapisów pkt 5.4., muszą być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt. 6 i PN-S-02205:1998 [2] dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na 
własny koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. ST.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 odwodnienie terenu w cenie obmiaru, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 1097-

5:2008 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

2. PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

5. PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne. 
6. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoznanie i badanie 

podłoża gruntowego.  
7. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.  
8. BN-6931-12 Kontrola zagęszczenia gruntu  
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTR UKCYJNYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w ramach "Przebudowy mostu w 
ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1., zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, zgodnie z zakresem 
określonym w Dokumentacji Projektowej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia  podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Skropienie warstwy niebitumicznej 
Należy stosować emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B10 ZM/R. 

2.3. Skropienie warstwy bitumicznej 
Do złączania warstw asfaltowych wykonanych z asfaltów niemodyfikowanych należy stosować 
emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60B3 ZM. 

Do złączania warstw asfaltowych wykonanych z wykorzystaniem asfaltu modyfikowanego należy 
stosować emulsje zgodne z PN-EN 13808 typu: C60BP3 ZM. 

2.4. Wymagania dla asfaltowych emulsji kationowych 
Asfaltowe emulsje kationowe powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 13808 [1] wraz z 
załącznikiem krajowym NA oraz tablicach 1 i 2. 

Tablica 1.  Wymagania normy PN-EN 13808 [2] (załącznik krajowy NA) wobec emulsji C60B3 ZM, 
C60BP3 ZM oraz C60B10 ZM/R 

Lp.  Właściwo ści Metoda badania 
Wymaganie dla emulsji (klasa) 
C60B3 

ZM 
C60BP3 

ZM 
C60B10 

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

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

(3) 
70-155 (3) NR (0) 

3. 
Stabilność podczas mieszania 
z cementem,[g] 

PN-EN 12848 [4] NR (0) NR (0) ≤ 2 (10) 

4. 
Pozostałość na sicie, sito 0,5 mm, [% 
(m/m)] 

PN-EN 1429 [5] ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) 

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

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

PN-EN 13614 [7] NR (0) NR (0) ≥ 75 (2) 

7. Trwałość podczas magazynowania - 
pozostałość na sicie (7 dni 

PN-EN 1429 [5] ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) 



 

54 

 

magazynowania - sito 0,5 mm), 
[%(m/m)] 

 Asfalt odzykany i stabilizowany PN-EN 13074-1 
i PN-EN 13074-2 

 

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

PN-EN 1426 [8] ≤ 100 (3) ≤ 100 (3) ≤ 100 (3) 

9. Temperatura mięknienia asfaltu 
odzyskanego, [oC] 

PN-EN 1427 [9] ≥ 43 (6) ≥ 46 (6) ≥ 43 (6) 

1)NR – brak wymagania.  
Kationowa emulsja asfaltowa C60B3 ZM, C60BP3 ZM lub  C60B10 ZM/R musi by ć obj ęta 
Certyfikatem Zakładowej Kontroli Produkcji wydanym przez uprawnion ą jednostk ę 
notyfikowan ą. 

2.5. Zużycie lepiszczy do skropienia 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji podano w tablicy 2. 

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

Układana warstwa 
asfaltowa 

Podło że pod warstw ę 
asfaltow ą 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m 2] 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

AC 22 P 
Podbudowa asfaltowa 0,3÷÷÷÷0,5 

Podbudowa z betonu 
asfaltowego 

AC 22 P 

Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 
z kruszywem 

0,5÷÷÷÷0,7 

Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC 22WMS 

Podbudowa asfaltowa 0,3÷÷÷÷0,5 

Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC 22W 

Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 
z kruszywem 

0,5÷÷÷÷0,7 

Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC 16W 

Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 
z kruszywem 

0,5÷÷÷÷0,7 

Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC 5S 

Podbudowa z mieszanki 
niezwiązanej 
z kruszywem 

0,3÷÷÷÷0,5 

Warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC 11S 

Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1÷÷÷÷0,3 

Warstwa ścieralna z 
mieszanki SMA 11 

Warstwa wiążąca asfaltowa 0,1÷÷÷÷0,3 

 

Skropienie musi być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; 
orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 

 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji, 
 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 
powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera.  

2.6. Składowanie lepiszczy 
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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. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy stosować się ściśle do zaleceń producenta emulsji.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczenia warstw nawierzchni 

Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować następujący sprzęt: 

 szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z możliwością odpylania), 
 sprężarki, 
 zbiorniki z wodą, 
 szczotki ręczne, 
 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 
  
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie 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  
 ilości dozowanego lepiszcza 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie 
stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności 
pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 

 ciśnieniem lepiszcza, 
 obrotami pompy, 
 prędkością jazdy skrapiarki,  
 temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.Transport lepiszczy 

Transport lepiszczy powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie 
beczek lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być 
przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna 
mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki transportowania 
lepiszczy wymagają akceptacji Inżyniera. 

4.3.Transport wody 
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Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w przypadku zatwierdzenia przez Inżyniera wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. Zanieczyszczenia stwardniałe nie dające się 
usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie za pomocą dostosowanego sprzętu. Na terenach 
niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można oczyścić sprężonym 
powietrzem. 

5.3. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 

Oczyszczona warstwa nawierzchni przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie można 
rozpocząć po akceptacji oczyszczenia przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
przeprowadzi próbne skropienie w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i 
wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz 
uzyska akceptację Inżyniera. 

Skropienie należy wykonać równomierną warstwą, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy użyciu 
węża z dyszą rozpryskową. Wykonane skropienie nawierzchni należy pozostawić przez okres 
niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, do 
czasu położenia następnej warstwy. 

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej 

Skropienie warstwy niebitumicznej należy wykonać emulsjami jak w pkt.2.2 w ilości podanej w tablicy 
2. Ułożenie następnej warstwy nawierzchni może nastąpić po około 24 godzinach, po całkowitym 
rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 

5.3.2. Skropienie warstw bitumicznych 

Skropienie warstw bitumicznych należy wykonać emulsjami jak w pkt. 2.3. w ilości podanej w tablicy 2. 

Ułożenie następnej warstwy może nastąpić po czasie podanym w pkt. 2.5, po rozpadzie emulsji i 
odparowaniu wody. 

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości 
założonej z tolerancją ±10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość 
lepiszcza Wykonawca powinien usunąć nadmiar lepiszcza . 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotycz ące jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jako ści lepiszcza 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na deklaracji zgodności lub certyfikatach zgodności.  
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Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Należy przeprowadzić kontrolę ilości 
rozkładanego lepiszcza według normy PN-EN 12272-1 „Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. 
Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa”.  

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia 

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności wykonania tej 
czynności. 
Przed rozpoczęciem skrapiania Inżynier sprawdza czystość podłoża, które ma być skropione emulsją i 
dokonuje odpowiednich zapisów w protokole o stanie czystości. Dopuszcza się skrapianie tylko 
czystego, najlepiej odpylonego i zmytego wodą podłoża, które może wykazywać jedynie oznaki 
zawilgocenia. 
Ocenę czystości podłoża oraz aktualnego stanu nawierzchni należy przeprowadzać w sposób ciągły, 
każdego dnia produkcyjnego i dla każdej działki roboczej. 
 
6.4. Badania ilo ści skropienia 

W czasie prowadzenia robót należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza z 
częstotliwością: jedna kontrola na każde 3000 m2, lecz nie mniej niż czterokrotnie na dziennym 
odcinku.  
W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia powierzchni Wykonawca usunie nadmiar lepiszcza 
na własny koszt.  
 
6.5. Sprawdzenie jednorodno ści skropienia i zu życia lepiszcza 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza zgodnie z wymaganiami jak w pkt. 6.3. 
Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, nie może być miejsc nieskropionych lub wyraźnie 
pokrytych większą ilością asfaltu. 
 
6.6. Badanie sczepno ści mi ędzywarstwowej 

Należy wykonać badania kontrolne połączeń międzywarstwowych z częstotliwością minimum 1 próbka 
na 1 km jezdni. Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączeń międzywarstwowych, oznaczona w 
aparacie Leutnera w temperaturze +20ºC przy obciążeniu z prędkością 50 mm/min : 
 1,0 MPa – dla połączeń warstwa ścieralna - warstwa wiążąca; 
 0,7 MPa – dla połączeń warstwa wiążąca- warstwa podbudowy; 
 0,6 MPa – dla połączeń warstwa podbudowy-warstwa podbudowy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i skropienia powierzchni warstwy 
nawierzchni lepiszczem. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania odbioru robót  

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Odbiór robót  

Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z 
bieżącej kontroli materiałów i Robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań 
Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości materiałów, robót i oględzin warstwy. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 
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9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1.Ogólne ustalenia dotycz ące płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania skropienia warstwy nawierzchni obejmuje: 

 przygotowanie robót i ich oznakowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
-  mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym polewaniem wodą lub 
użyciem sprężonego powietrza, 
-  ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

 zakupienie, transport i składowanie kruszyw, 
- zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej 

temperatury, 
- skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w ST i uzgodnionej z Inżynierem, 
- pokrycie emulsją powierzchni bocznych krawężników, innych elementów betonowych oraz 

włazów studzienek i wpustów kanalizacji deszczowej  do wysokości układanych warstw, 
 odcinek próbny, 
  dostawę i pracę sprzętu do robót, 
 utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających drogach); 
 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót.  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 
 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 
 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy, 
  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji, 
 wszelkie niewymienione a konieczne do wykonania zadania roboty, materiały i urządzenia. 

 
 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 PN-EN 12272-1 
Powierzchniowe utrwalanie -- Metody badań -- Część 1: Dozowanie i 
poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa 
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D-04.04.02. WARSTWA MROZOOCHRONNA I PODBUDOWA Z KRU SZYWA STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy mrozoochronnej i podbudowy 

z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 

689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem podbudowy 

zasadniczej i warstwy mrozoochronnej konstrukcji drogi na dojazdach oraz pobocza z kruszywa i konstrukcji 

zjazdu indywidualnego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 

stosowany do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na 

warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże. 

1.4.3. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy 

zasadniczej na warstwę podłoża.  

1.4.4. Warstwa ulepszonego podłoża - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu: 

a) zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie 

eksploatacji nawierzchni, b)ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami 

(koleinami) powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, c)właściwego 

wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni, d)zwiększenia odporności 

nawierzchni na powstawanie wysadzin. 

Warstwa ulepszonego podłoża, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić 

funkcję warstwy odsączającej. 

1.4.5. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych 

konstrukcji nawierzchni. Warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki 

niezwiązanej, może pełnić funkcję warstwy odsączającej. 

1.4.6. Warstwa odsączająca - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami 

powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. 

Warstwa mrozoochronna, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwiązanej, może pełnić 

funkcję warstwy odsączającej. Warstwa zapewniająca odprowadzenie wody przedostającej się do spodu 

nawierzchni. Rolę warstwy odsączającej może pełnić jedna z warstw: warstwa mrozoochronna albo warstwa 

ulepszonego podłoża. Aby warstwy te mogły pełnić funkcję warstwy odsączającej muszą być wykonane z 

materiału ziarnistego (mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o 

współczynniku filtracji k10≥8 m/dobę. 
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1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi 

w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [19] Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.2. Wymagania wobec kruszyw 

Kruszywa przeznaczone na warstwę mrozoochronną i podbudowy muszą spełniać wymagania określone w 

tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do warstw 

podbudowy pomocniczej, zasadniczej oraz warstwy mrozoochronnej  

Rozdział 
w 

PN-EN 
13242 

[1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

podbudowy 
pomocniczej/ 

warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
pomocniczej/ 

warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
zasadniczej  

KR1÷2 KR3÷6 
KR1÷

2 
KR3÷6 

4.1 – 4.2 Zestaw sit #, mm 
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 

(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

- Uziarnienie mieszanki, mm 0/31,5; 0/63 

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
[2] 

GC85/15 
GF85 
GA85 

GC85/15 
GF85 
GA85 

GC80/20 
GF80 
GA75 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach 
pośrednich wg PN-EN 933-1 
[2] 

GTCNR GTCNR GTC20/15 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu wg 
PN-EN 933-1 [2] 

GTFNR  
GTANR 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 

4.4 

Kształt kruszywa grubego 
wg PN-EN 933-4 [3] 
a) maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości lub 
b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

 

 
FINR  

 
SINR 

 
 

FINR 

 

SINR 

 
 

FI50 
 

SI55 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 

C90/3 C90/3 C90/3 
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Rozdział 
w 

PN-EN 
13242 

[1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

podbudowy 
pomocniczej/ 

warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
pomocniczej/ 

warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
zasadniczej  

KR1÷2 KR3÷6 
KR1÷

2 
KR3÷6 

całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie gruby wg PN-EN 
933-5 [4] 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 
933-1 [2] 
a) w kruszywie grubym 
b) w kruszywie drobnym 

 
 
v 

fDeklarowana 

 
 

fDeklarowana 
fDeklarowana 

 
 

fDeklarowana 
fDeklarowana 

5.2 

Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2 [6], kategoria nie 
wyższa niż 

LA50 LA50 LA40
*** 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg PN-
EN 1097-1 [5] 

MDEDeklarowana MDEDeklarowana MDEDeklarowana 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6 
[7] rozdział 7,8 albo 9 

Deklarowana Deklarowana Deklarowana 

5.5 

Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6 [7], rozdział 7, 8 
albo 9 (w zależności od 
frakcji) 

WcmNR 
 WA242**) 

WcmNR 

WA242**) 
WcmNR 

WA242**) 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 [8] 

ASNR ASNR ASNR 

6.3 
Całkowita zawartość siarki 
wg PN-EN 1744-1 [8] 

SNR SNR SNR 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3 
[9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3 [11], wg 
PN-EN 1097-2 [6] 

SBLA SBLA SBLA 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1 [5] 

F4 F4 F4 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy Deklarowany Deklarowany Deklarowany 

Załącznik 
C, 

podrozdz
iał C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują 
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 

*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m. 

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność. 

***) Do warstw podbudów zasadnicznych na drogach obciążonych ruchem KR5÷6 dopuszcza się jedynie kruszywa 

charakteryzujące się odpornością na rozdrabnianie LA≤35. 

2.3. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa 
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Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na mieszankę 

kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-EN 1008. Woda pitna – wodociągowa nie wymaga przeprowadzania badań. 

 

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do warstw podbudów 

2.4.1. Wymagania ogólne 

Kruszywa do mieszanek muszą odpowiadać wymaganiom tablicy 1. W mieszankach, które są wyprodukowane z 

różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy 1. 

Mieszanki kruszyw muszą być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 

właściwości i spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki muszą być jednorodnie wymieszane 

i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

2.4.2. Zawartość pyłów 

Maksymalna zawartość pyłów <0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudów i ulepszonego podłoża muszą 

spełniać wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN 933-1 [2]. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 

krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą Proctora musi również spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

2.4.3. Zawartość nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1[2] zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw do podbudów i ulepszonego 

podłoża powinna spełniać wymagania podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość 

nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych z kruszywa łamanego do warstw podbudów oraz 

ulepszonego podłoża 
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Rozdzia
ł 

w 
PN-EN 
13285  

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

podbudowy 
pomocniczej/ 

warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
pomocniczej/ 

warstwy 
mrozoochronnej 

podbudowy 
zasadniczej 

KR1÷2 KR3÷6 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/63 

4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF12 UF9 

4.3.2 
Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria LF 
LFNR LFNR 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 OC90 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia 
Krzywe uziarnienia 

wg rys. 2, 3 

Krzywe 
uziarnienia 
wg rys. 4, 5 

4.4.2 

Wymagania wobec jednorodności 
uziarnienia poszczególnych partii – 

porównanie 
z deklarowaną przez producenta 

wartością (S) 

Tablica 3 Tablica 4 

4.4.2. 
Wymagania wobec jednorodności 

uziarnienia na sitach kontrolnych  – 
różnice w przesiewach 

Tablica 5 Tablica 6 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik 
piaskowy SE **) ,  co najmniej 

40 45 

 

Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z 
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [5], 

kategoria nie wyższa niż 

LA40 LA35 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy 

frakcji 10/14 odsianej z mieszanki ) 
wg PN-EN 1097-1 [5], kategoria MDE 

deklarowana deklarowana 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) 
wg PN-EN 1367-1 [10] 

F7 F4 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 i 

moczeniu w wodzie 96h, co najmniej 
≥ 60 ≥ 80 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w 
warstwie odsączającej po 

zagęszczeniu wg metody Proctora do 
wskaźnika zagęszczenia Is=1,0;  

współczynnik filtracji k, co najmniej 
cm/s 

Brak wymagań 
Brak 

wymagań 

 
Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, % (m/m) wilgotności 
optymalnej wg metody Proctora 

80-100 80-100 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występuję 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 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 

Proctora wg PN-EN 13286-2 [13] 
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2.4.4. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy: 

 podbudowy pomocniczej/warstwy mrozoochronnej 0/31,5 mm musi spełniać wymagania przedstawione na 
rys. 1, 

 podbudowy pomocniczej/warstwy mrozoochronnej 0/63 mm musi spełniać wymagania przedstawione na 
rys. 2, 

 podbudowy zasadniczej 0/31,5 mm musi spełniać wymagania przedstawione na rys. 3, 

 podbudowy zasadniczej 0/63 mm musi spełniać wymagania przedstawione na rys. 4. 
Jako wymaganie dla deklarowanej mieszanki, w fazie zatwierdzania materiału budowlanego w systemie jakości 

4, obowiązuje tylko uziarnienie wymienione wewnątrz krzywych zaznaczonych linią przerywaną i podane 

wartości liczbowe na tych rysunkach. 

Dopuszczalne odchyłki zaznaczone są na rysunkach 2, 3, 4, 5 za pomocą linii ciągłych i dotyczą materiału 

budowlanego pobranego do sprawdzenia z wykonanej warstwy po zagęszczeniu lub prób laboratoryjnych 

przesiewanych po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora.  

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 

krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia, jest 

spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą Proctora, mieści się w krzywych 

granicznych podanych na rysunkach 1, 2, 3, 4 – odpowiednio dla każdego rodzaju warstwy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

 

 

Rys.1. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwę podbudowy pomocniczej/mrozoochronną 

0/31,5 mm 
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Rys.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwę podbudowy pomocniczej/mrozoochronną 

0/63 mm 

 

 

Rys.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwę podbudowy zasadniczej 0/31,5 mm 

 

 

 

Rys.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa przeznaczonej na warstwę podbudowy zasadniczej 0/63 mm 

 

Tablica 3. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) – podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna 

Mieszank

a 

kruszywa 

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 - - 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 
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Tablica 4. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii – porównanie z deklarowaną przez 

producenta wartością (S) – podbudowa zasadnicza 

Mieszanka 

kruszywa 

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 - - 

0/63 - ±5 ±5 ±7 - ±8 - ±8 - ±8 

  

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta musi mieścić się w krzywych uziarnienia ograniczonych 

przerywanymi liniami SDV zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz spełniać wymagania ciągłości uziarnienia podane 

w tablicach 3 i 4 po zagęszczeniu. 

 

Tablica 5. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych  – różnice w przesiewach – 

podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna 

Mieszan

ka  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  

różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm) 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 
11,2/22,

4 
16/31,5 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 

Tablica 6. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych  – różnice w przesiewach – 

podbudowa zasadnicza 

Mieszan

ka  

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach  

różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm) 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/112 8/16 
11,2/22,

4 
16/31,5 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

mi

n 

ma

x 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 

2.4.5. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
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Mieszanki kruszyw stosowane do podbudowy pomocniczej, warstwy mrozoochronnej i podbudowy zasadniczej 

musi spełniać wymagania wg tablicy 2. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej i podbudowy zasadniczej oraz 

ulepszonego podłoża z kruszywa odnośnie wrażliwości na mróz dotyczą badania materiału po pięciokrotnym 

zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do nawierzchni z 

kruszywa niezwiązanego, 

o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania. 

2.4.6. Zawartość wody 

Zawartość wody w mieszankach kruszyw musi odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 

wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [13], w granicach podanych w tablicy 2. 

2.5. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inżyniera. 

Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 

uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz ulepszonego podłoża należy stosować: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

 równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 

 doczepiane lub samojezdne zbiorniki na wodę wyposażone w urządzenia do równomiernego skrapiania na 
całej szerokości pasa, 

 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania; w miejscach trudnodostępnych 
powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany, aby nie dopuścić do jego 

uszkodzeń i tworzenia kolein. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Przygotowanie podłoża 

Warstwa podłoża powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw muszą być wcześniej, odpowiednio zamocowane 

i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiału budowlanego, podłoże pod warstwę podbudowy  musi być 

odebrane przez Inżyniera i opuszczone do zabudowania. Wskaźnik zagęszczenia musi być zbadany na pełną 

głębokość i spełniać parametry techniczne podane w ST – D.04.01.01 oraz w Dokumentacji Projektowej.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej, aby jej ostateczna 

grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu nawierzchni należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi 

walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Sposoby profilowania oraz zagęszczania warstwy podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz ulepszonego 

podłoża muszą być dokładnie opisane w PZJ i wykonywane zgodnie z technologiami sprawdzonymi i 

zatwierdzonymi przez Inżyniera Kontraktu po wykonaniu poletek doświadczalnych.  

Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie: 

 porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia IO), 
 oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, 

za pomocą obciążenia statycznego płytą VSS o średnicy 300 mm, 
 dopuszcza się również stosowanie innych metod określania zagęszczenia (na pisemny wniosek Wykonwcy), 

jak przykładowo lekką płytą dynamiczną, FWD itp.z uwzględnieniem właściwych dla danej metody 
ograniczeń oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywołanych wyżej metod tradycyjnych (po 
odpowiednim skorelowaniu sprzętu do danego rodzaju materiału pod kontrolą Inżyniera). 

Badana nośność podbudowy i ulepszonego podłoża powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 6.3.1.  W 

przypadku, gdy Inżynier wyrazi zgodę na kontrolę zagęszczania metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy 

przeprowadzić wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 

1998 [20].  

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia I0 warstwy nie większego od 2,2 tj. 

E2/E1≤ 2,2. 
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Wilgotność technologiczna warstwy w czasie jej zagęszczania musi być dostosowana do metody 

zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia kruszywa 

potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności 

oraz zagęszczenia. 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na 

podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  

Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności optymalnej 

kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób 

osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 

Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pkt. 6. 

5.6. Utrzymanie warstwy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch 

budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 

mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) w systemie jakości przynajmniej 4 oraz opisaną w 

załączniku C do WT-4 2010 [18], aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych 

do wykonania robót 

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad określonych w pkt. 2. w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość badań 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni z kruszyw naturalnych 

stabilizowanych mechanicznie podano w poniższej tablicy 7. 
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań podbudowy pomocniczej i zasadniczej oraz ulepszonego podłoża z 

kruszywa  

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 Nośność wykonanej warstwy: 
a) Podbudowa pomocnicza/warstwa mrozoochronna: 
- KR6 (konstrukcja A.1, A.2, E.1): E2 ≥ 120 MPa 
- KR3 (konstrukcja B.2): E2 ≥ 100 MPa 

b) Podbudowa zasadnicza:  
- KR6 (konstrukcja A.1, A.2, H.1): E2 ≥ 140 MPa 
- KR3 (konstrukcja B.1, B.2) : E2 ≥ 120 MPa 
- KR 1÷2 (konstrukcja F.1, F.2, B.3, B.4, G.1, F.3): E2 ≥ 100 MPa  
- konstrukcja C.1, C.2, D.1, H.2: E2 ≥ 80 MPa 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 i 2, pkt 2 
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 

Inżynierowi. 

6.3.3. Zagęszczenie warstwy  

Zagęszczenie podbudowy, warstwy mrozoochronnej powinno być równomierne na całej szerokości i należy je 

sprawdzać dla każdej zagęszczanej warstwy.  

Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie: 

 porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia IO), 
 oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, 

za pomocą obciążenia statycznego płytą VSS o średnicy 300 mm, 
 dopuszcza się również stosowanie innych metod określania zagęszczenia (na pisemny wniosek Wykonwcy), 

jak przykładowo lekką płytą dynamiczną, FWD itp.z uwzględnieniem właściwych dla danej metody 
ograniczeń oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywołanych wyżej metod tradycyjnych (po 
odpowiednim skorelowaniu sprzętu do danego rodzaju materiału pod kontrolą Inżyniera). 

Badana nośność podbudowy, warstwy mrozoochronnej i ulepszonego podłoża powinna odpowiadać warunkom 

podanym w p. 6.3.1. W przypadku oznaczenia zagęszczenia za pomocą modułów odkształcenia, wg Instrukcji 

Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [19], stosunek modułu 

odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, nie może być większy niż 2,2.  

6.3.4. Właściwości kruszywa lub mieszanki 

Badania kruszywa przed rozpoczęciem robót powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 

zgodnie z tablicą 2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy. 
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Tablica 8. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie 

Badania i pomiary należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

niniejszej ST – pkt 6, a także równomiernie na całości zadania; 

minimum 25 % powierzchni wykonywanej nawierzchni z kruszywa. 

Wyboru powierzchni do badań i pomiarów dokona na budowie 

Inżynier. 

2 Rzędne wysokościowe 

3 Równość podłużna 

4 Równość poprzeczna 

5 Spadki poprzeczne 

6 Szerokość 

7 Grubość 

8 Zagęszczenie 

9 Nośność 

6.4.1. Grubość warstwy 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ±2 cm.  

6.4.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej nie więcej niż 5 cm. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe  

Odchylenia rzędnych wysokościowych warstwy podbudowy od rzędnych projektowanych nie mogą być większe 

niż: 

 dla podbudowy zasadniczej +0, -2 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej+1 cm i -2 cm, 

 dla podłoża ulepszonego +1 cm i -2 cm. 
6.4.4. Równość 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 

 dla podbudowy zasadniczej 1 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej 2 cm. 
6.4.5. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne warstw z kruszywa na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją ±  0,5%. 

6.4.6. Szerokość podbudowy 

Szerokość warstw z kruszywa nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Zagęszczenie warstwy z mieszanki z kruszywa 
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Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy badać co najmniej dwa razy dziennie. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni 

można wykonywać dowolną metodą dopuszczoną przez Inżyniera. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 

punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały 

wbudowane to będą, na polecenie Inżyniera, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wykonawcy 

i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. 

muszą być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 

powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej i nie zapewnia podparcia warstwom leżącym 

wyżej, to Wykonawca musi na własny koszt poszerzyć warstwę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 

połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie zagęścić warstwę. 

6.5.3. Niewłaściwa grubość  

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

Powierzchnie muszą być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 

zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane 

i ponownie zagęszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STD-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej podbudowy pomocniczej, zasadniczej i warstwy 

mrozoochronnej z kruszywa. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na 

zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 

jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. ST.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy pomocniczej, zasadniczej i warstwy mrozoochronnej z 

kruszywa: 

 wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 

 przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą, 

 oczyszczenie podłoża, 

 rozłożenie mieszanki, 

 doprowadzenie do wilgotności optymalnej, 

 zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

 utrzymanie warstwy w czasie robót, 

 koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 

 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i  udownictwie drogowym 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu (oryg.) 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 
ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie (oryg.) 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn 
i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.) 
9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
10. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) 
11. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 
13. PN-EN 13286-

2 
Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych 
gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora (oryg.) 

14. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

15. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 

16. PN-EN 13286-
47 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metoda badania do 
określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i 
pęcznienia liniowego 

17. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
18.   PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
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10.2. Inne dokumenty 

19. WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

20. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. 
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D-04.05.01.  PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁO ŻE Z GRUNTU I KRUSZYWA 
STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM 

 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża z gruntu i kruszywa stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w 
Staromieściu w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ulepszonego podłoża 
z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym : 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – warstwa, 
zawierająca grunt rodzimy oraz spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu 
technologicznego i właściwego wykonania warstw konstrukcyjnych konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym – mieszanka gruntu ze spoiwem hydraulicznym 
zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania. 
1.4.3. Mieszanka gruntu zwi ązana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje 
wiązanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznej. 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.5. Pozostałe okre ślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ulepszone podło że z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

2.2.1. Wymagania wobec gruntów 

Nie stosuje się wymagań wobec gruntów z uwagi na zastosowanie gruntów rodzimych do wykonania 
ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi. Kryterium oceny przydatności 
jest uzyskanie wymaganej wytrzymałości na ściskanie R7 i R28. 

2.2.1. Wymagania wobec kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tabeli 1. Można stosować także kruszyo łamane – naturalne lub 
żużle. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych 
wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą 
zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to 
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powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek związanych cementem do warstw ulepszonego 
podłoża 

Rozdział 
w PN-EN 
13242  

Właściwo ść 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwi ązanych 

przeznaczonych do zastosowania 
w warstwie:  

Odniesie
nie do 
tablicy    
w PN-EN 
13242 

związanej podbudowy pomocniczej 
i ulepszonego podło ża 

KR1÷6 

4.1 – 4.2 Zestaw sit ♯ 

1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 
63 i 90 (zestaw podstawowy plus 

zestaw 1) Tabl. 1 

wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1  
GC80/20 

GF80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich wg PN-
EN 933-1  

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 
933-1  

GTFNR 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg 
PN-EN 933-4*)  
a) maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości lub 
b) maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu 

 
FIDeklarowana 

SIDeklarowana 

 

 
 
Tabl. 5 

Tabl. 6 

 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie gruby wg PN-EN 
933-5  

CNR 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 brak wymagań  

5.2 
Odporność na rozdrabnianie 
wg PN-EN 1097-2 , kategoria 
nie wyższa niż 

LA60 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg PN-EN 
1097-1  

MDENR Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6  
rozdział 7, 8 albo 9 

Deklarowana  

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7, 8 albo 9 (w 
zależności od frakcji) 

Deklarowana  

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1  

Kruszywo kamienne ASNR0,2 
Żużel kawałkowy wielkopiecowy 

ASNR0,1 
Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg 
PN-EN 1744-1  

Kruszywo kamienne SNR 

Żużel kawałkowy wielkopiecowy S2 
Tabl. 13 
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Rozdział 
w PN-EN 
13242  

Właściwo ść 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwi ązanych 

przeznaczonych do zastosowania 
w warstwie:  

Odniesie
nie do 
tablicy    
w PN-EN 
13242 

związanej podbudowy pomocniczej 
i ulepszonego podło ża 

KR1÷6 

6.4.1 

Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i 
twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 
wodzie wg PN-EN 1744-3  

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3 , wg PN-EN 
1097-2  

SBLA  

7.3.2 

Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7 (jeśli 
kruszywo nie spełnia 
wymagania WA242, to należy 
badać jego mrozoodporność 
wg pkt. 7.3.3 niniejszej 
tablicy) 

WA242 Tabl. 16 

7.3.3 

Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1 (badanie wykonywane 
tylko jeśli nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA242) 

- skały magmowe i przeobrażone: 
F4 

- skały osadowe: F10 
- kruszywo z recyklingu: F10 (F25**) 

Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład mineralogiczny Deklarowany  

Załącznik 
C, 
podrozdzia
ł C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuję 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 wg 
pkt. 1.2.3.1 WT-5. 

 

2.2.2. Wymagania wobec spoiwa hydraulicznego  

Spoiwami stosowanymi do ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego są:  

 cement, spełniający wymagania PN-EN 197-1, ew. dodatki lub domieszki zgodne z PN-EN 934-2 
lub, 

 popioły lotne, spełniający wymagania PN-EN 14227-4 lub, 
 żużel, spełniający wymagania PN-EN 14227-2 lub, 
 spoiwo drogowe, odpowiadające wymaganiom normy ENV 13282 lub Europejskiej Aprobacie 

Technicznej albo Aprobacie Technicznej IBDiM. 
2.2.3. Wymagania wobec wody zarobowej 

Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008. 

2.2.4. Wymagania wobec ulepszonego podło ża i podbudowy 



78 

 

Do projektowania mieszanek stabilizowanych spoiwem hydraulicznym należy stosować wyłącznie 
materiały spełniające wymagania pkt. 2.2.2 i 2.2.3 niniejszej ST.  

2.2.4.1. Projektowanie mieszanek 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub na polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach 
jak te, które będą zastosowane do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym.  

2.2.4. Wymagania wobec mieszanek zwi ązanych cementem 

Skład mieszanek należy projektować ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek zagęszczanych 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50. Do projektowania mieszanek należy stosować wyłącznie 
materiały spełniające wymagania pkt. 2.2, 2.3 i 2.4 niniejszej ST.  

2.2.4.1. Projektowanie mieszanek 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub na polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach 
jak te, które będą zastosowane do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
spoiwem hydraulicznym. 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  

 Wytrzymało ść na ścisk anie po 28 dniach, MPa  
Klasa 

wytrzymałości 
 Wytrzymało ść charakterystyczna R c 
 Próbki walcowe 

H/D*=2,0 
Próbki walcowe 

H/D*=1,0** 
1 Brak wymagań C0 
2 3,0 4,0 C3/4 

*H/D=stosunek wysokości do średnicy próbki 
**H/D=0,8 do 1,21 

 

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 niniejszych ST. 

2.2.4.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze miedzy krzywymi granicznymi 
uziarnienia przedstawionymi na rys. 1- 2 odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. 
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sito # mm  
Rys. 1.  Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8 

 

sito # mm 

Rys. 2.  Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 

2.2.4.3. Zawarto ść spoiwa 

Zawartość spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych w tablicy 3.   

 

Tablica 3. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, 
mm 

Minimalna zawarto ść spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 
2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
2.2.4.4. Zawarto ść wody 

Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody 
Proctora i doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. 
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

2.2.4.5. Warunki przygotowania i piel ęgnacji próbek 

Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-
50. 
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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 zanurzeniu w wodzie. 

2.2.4.6. Wytrzymało ść na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki/recyklera, 
 sprzętu do rozsypywania spoiwa z precyzyjną regulacją dawkowania spoiwa, 
 sprzętu do zraszania i polewania wodą, 
 równiarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Ulepszone podło że z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwami hy draulicznymi 

5.2.1. Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod ulepszone podłoże z mieszanek związanych cementem powinno spełniać wymagania 
określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych 
przez Inżyniera Nadzoru. 

Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 



81 

 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 
m. 

5.2.2. Stabilizacja metod ą mieszania w mieszarkach stacjonarnych (metoda mies zania na 
miejscu lub z dowozu) 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej 
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 
dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas 
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera Nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu 
ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki 
sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej 
wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 

Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. 
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków 
podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać 
prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można 
odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu 
zgody Inżyniera Nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 

5.2.3. Grubo ść warstwy 

Grubość poszczególnych warstw ulepszonego podłoża (dla jednej warstwy) nie powinna przekraczać 
22 cm przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. Jeżeli projektowana grubość warstwy ulepszonego 
podłoża jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w dwóch warstwach. 

5.2.4. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy należy prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w 
zestawie wskazanym w ST. 

Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy 
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się 
w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do 
mieszanki. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych 
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, 
muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o 
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
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5.2.5. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej 
szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez 
prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po 
zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną 
spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej 
mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a 
rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

5.2.6. Pielęgnacja warstwy z mieszanki zwi ązanej cementem 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

a) skropienie warstwy emulsją asfaltową w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera Nadzoru, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co 

najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o 

szerokości  co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w 

czasie co najmniej 7 dni. 
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do 
pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera Nadzoru. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po 
wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera Nadzoru.  

5.2.7. Utrzymanie ulepszonego podło ża i podbudowy 

Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera Nadzoru, gotowe 
ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą 
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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



83 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót dla podbudowy i ulepszo nego podło ża z gruntu lub z kruszywa 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża 
z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym podano w tablicy 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość badań i pomiarów 

  
 

Lp. 

  
  
Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść badań 
 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

ulepszonego podło ża 
przypadaj ąca na jedno 

badanie  
1 Uziarnienie mieszanki kruszywa 

2 
 

600 m2 
 

2 Wilgotność mieszanki kruszywa ze 
spoiwem 

3 Zagęszczenie warstwy 
4 Grubość ulepszonego podłoża 3 400 m2 
5 Wytrzymałość na ściskanie 

-      28-dniowa przy stabilizacji 
cementem  

6 próbek 600 m2 

6 Mrozoodporność  przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

7 
 

Badanie spoiwa hydraulicznego  
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej 
zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

9 Badanie właściwości kruszywa dla każdej partii i przy każdej zmianie kruszywa 
   

6.3.2. Uziarnienie ulepszonego podło ża 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek. Uziarnienie kruszywa   powinno być zgodne z 
wymaganiami podanymi w ST. 

6.3.3. Wilgotno ść mieszanki kruszywa ze spoiwami 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej 
mieszanki, z tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. 

 

6.3.5. Grubo ść ulepszonego podło ża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1,5 cm. 

6.3.6. Wytrzymało ść na ściskanie 

Badanie wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić na próbkach walcowych przygotowanych 
metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 
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13286-41. Wytrzymałość na ściskanie mieszanki powinna być oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 
po 28 dniach pielęgnacji i powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST dotyczącymi 
ulepszonego podłoża. 

6.3.7. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008. 

6.3.8. Mrozoodporno ść 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych 
cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w ST dotyczących 
poszczególnych rodzajów ulepszonego podłoża. 

6.5. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych i wytrzymało ściowych podbudowy i 
ulepszonego podło ża z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem hydra ulicznym 

6.5.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje tablica 4. 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń i pomiarów  Minimalna cz ęstotliwo ść badań i  pomiarów  
1 Szerokość 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe na każdej jezdni na osi i krawędziach jezdni  

w przekrojach poprzecznych 6 Ukształtowanie osi w planie*) 
7 Grubość warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 400 

m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 

 

6.5.2. Szeroko ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm, -5 cm. 

Na jezdniach bez krawężników szerokość ulepszonego podłoża powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej leżącej o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.5.3. Równo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  

Nierówności nie powinny  przekraczać 15 mm dla ulepszonego podłoża. 

6.5.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego po dło ża 

Spadki warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.5.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy i ulepszonego podło ża 
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Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać tolerancji +1, -2 cm. 

6.5.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło ża 

Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej nie więcej niż 5 cm. 

6.5.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż 
+10%, -15%. 

6.6. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i  ulepszonego podło ża 

6.6.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego pod łoża 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech geometrycznych 
przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, 
o ile zostanie on zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć ulepszone podłoże przez 
zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 

Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na 
własny koszt. 

6.6.2. Niewłaściwa grubo ść ulepszonego podło ża 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 
na koszt Wykonawcy. 

6.6.3. Niewłaściwa wytrzymało ść podbudowy i ulepszonego podło ża 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST dla ulepszonego 
podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich 
właściwościach na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu i kruszywa 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

 

8.2. Zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 
koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. ST.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu i kruszywa stabilizowanego spoiwem 
hydraulicznym obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 zakup, dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
 pielęgnacja wykonanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy w czasie robót, 
 koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 
 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu (oryg.) 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie (oryg.) 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 
(oryg.) 



87 

 

9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(oryg.) 

11. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

12. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie 
metodą Proktora (oryg.) 

13. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: 
Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 
spoiwem hydraulicznym 

14. 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 

15 PN-EN 14227-1 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Wymagania. Część 1: 
Mieszanki związane cementem 

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

17. 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. 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
21. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
22. PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu 
23. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej 
i jamistości 

24. PN-B-04481 Grunty budowlane – Badania laboratoryjne 
25. PN-B-06714-29 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą 

Eschka 
 

 

26. WT - 5 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 
krajowych. 
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D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.01.03. NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni zjazdów 
indywidualnych z mieszanki kruszywa łamanego, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 
689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni niezwiązanej z kruszywa łamanego 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z 
klinowaniem 0/8 mm na zjazdach. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwi ązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który 
jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Nawierzchnia z kruszywa – nawierzchnia drogowa, której wierzchnia warstwa, poddana 
bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki 
kruszyw niezwiązanych o uziarnieniu ciągłym.  
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18] 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania wobec kruszyw 

Kruszywa przeznaczone na warstwę nawierzchni musi spełniać wymagania określone w poniższej 
tablicy 1. 
 

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstwy nawierzchni 

Rozdział 
w PN-EN 
13242 [1] 

Właściwo ść 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwi ązanych 

przeznaczonych do 
zastosowania 
w warstwie: 

NAWIERZCHNI KR1 

Odniesieni
e do 

tablicy  
w PN-EN 
13242 [1] 

4.1 – 4.2 Zestaw sit ♯ 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 

 (zestaw podstawowy plus zestaw 
1) 

Tabl. 1 

4/31,5  

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] 
GC80/20 

GF80 
GA75 

Tabl. 2 
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Rozdział 
w PN-EN 
13242 [1] 

Właściwo ść 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwi ązanych 

przeznaczonych do 
zastosowania 
w warstwie: 

NAWIERZCHNI KR1 

Odniesieni
e do 

tablicy  
w PN-EN 
13242 [1] 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 
grubego na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1 
[2] 

GTC20/15 
 Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg 
PN-EN 933-1 [2] 

GTF10 
GTA20 Tabl. 4 

4.4 
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 [3] 
a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości lub 
b) maksymalne wartości 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 
gruby wg PN-EN 933-5 [4] 

C90/3 Tabl. 7 

4.6 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 [2] 
a). w kruszywie grubym 
b). w kruszywie drobnym 

fDeklarowana 
fDeklarowana 

Tabl. 8 

5.2 Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2 
[6], kategoria nie wyższa niż 

 
LA40 

Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie kruszywa grubego wg 
PN-EN 1097-1 [5] MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 [7] rozdział 7,8 albo 
9 

Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 [7], rozdział 7, 8 
albo 9 (w zależności od frakcji) 

WcmNR 

WA242**)  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 
1744-1 [8] ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 [8] SNR Tabl. 13 

6.4.2.1. 
Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 
1744-1:1998 V5 Tabl. 14 

6.4.2.2. Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998 Brak rozpadu  

6.4.2.3. Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998 Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 
1744-3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w 
stosunku do środowiska wg 

odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia 

Brak żadnych ciał obcych takich 
jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 
[11], wg PN-EN 1097-2 [6] SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 [5] F4 Tabl. 18 

Zał. C Skład materiałowy Deklarowany  

Zał. C, 
podroz. 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występują 
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. 
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Rozdział 
w PN-EN 
13242 [1] 

Właściwo ść 

Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwi ązanych 

przeznaczonych do 
zastosowania 
w warstwie: 

NAWIERZCHNI KR1 

Odniesieni
e do 

tablicy  
w PN-EN 
13242 [1] 

Jednak  
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i 
odpadowych należy badać czy zawartość 
substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 

**) W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność 

 

2.3. Wymagania wobec wody  do zraszania kruszywa 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 

2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwi ązanych 

2.4.1. Wymagania ogólne 

Mieszanki kruszyw musi być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości i spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać 
wymaganiom tablicy1. W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze 
składników musi spełniać wymagania z tablicy 1. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy nawierzchni 



91 

 

Rozdział  
w PN-EN 
13285 
[12]  

Właściwo ść 

Wymagania wobec mieszanek 
niezwi ązanych 

przeznaczonych do 
zastosowania w warstwie: 

NAWIERZCHNIA KR1 

Odniesie
nie do 
tablicy    
w PN-EN 
13285 
[12] 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 4/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF15 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LF8 Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 15-21 
WT-4 Tabl.5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Brak wymagań Tabl. 7 

4.4.2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych  –różnice w przesiewach Brak wymagań Tabl. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE **) ,  
co najmniej 35 - 

 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 
[5], kategoria nie wyższa niż  

 
LA40 
 

- 
 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1 [5], 
kategoria MDE 

deklarowana 

 
- 
 

 Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [10] F4 - 

 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

140 - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0; 
współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuję 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 

- 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 [13] 

2.4.1. Zawarto ść pyłów 

Maksymalna zawartość pyłów <0,063 mm w mieszankach kruszyw do nawierzchni musi spełniać 
wymagania kategorii podanej w tablicy 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN-EN 933-1 [2]. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać i 
deklarować, po  
5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora musi również spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

2.4.2. Zawarto ść nadziarna 

Określona według PN-EN 933-1[2] zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 2. 
W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym 



92 

 

zagęszczaniu metodą Proctora. 

2.4.3. Uziarnienie 

Określone według PN-EN 933-1 [2] uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy 
nawierzchni muszą spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1, jako wymagane obowiązują tylko 
wymienione wartości liczbowe na tym rysunku. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować, po 5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem 
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczaniu metodą 
Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 1. 

 

 

Rys.1.  Mieszanka niezwiązana 0/31,5 mm do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego 

 

2.4.4. Wrażliwo ść na mróz, wodoprzepuszczalno ść 

Mieszanki kruszyw stosowane do nawierzchni z kruszywa muszą spełniać wymagania wg tablicy 2. 

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do nawierzchni z kruszywa odnośnie wrażliwości na 
mróz dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora według PN-EN 
13286-2. 

Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do 
nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, 
o ile nie przewidują tego szczegółowe rozwiązania. 

2.4.5. Zawarto ść wody  

Zawartość wody w mieszankach kruszyw musi odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2 [13], w granicach podanych w tablicy 
2. 

2.4.6. 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 oddziałują 
szkodliwie na środowisko. 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. kruszywo 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 ekologiczną takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
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2.5. Źródła materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 

Źródła materiałów muszą być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Przyjmuje się, że materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą 
uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 

Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez 
Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 

Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania stabilizacji mechanicznej należy stosować: 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące 
wodę, 

 równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport materiałów 

Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany 
aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod nawierzchnię z kruszywa niezwiązanego musi spełniać wymagania określone w D-
04.04.02. 

Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych 
przez Inżyniera. 
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Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 
m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 
być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.  

Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno 
być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.5. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu nawierzchni należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 
wałowanie. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczona 
zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Oceny zagęszczenia dokonuje się na podstawie: 

 porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia (wskaźnik odkształcenia IO), 
 oceny cech nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2, za pomocą obciążenia statycznego płytą VSS o średnicy 300 mm, 
 dopuszcza się również stosowanie innych metod określania zagęszczenia (na pisemny wniosek 

Wykonwcy), jak przykładowo lekką płytą dynamiczną, FWD itp.z uwzględnieniem właściwych dla 
danej metody ograniczeń oraz potwierdzonej i uznawanej korelacji do przywołanych wyżej metod 
tradycyjnych (po odpowiednim skorelowaniu sprzętu do danego rodzaju materiału pod kontrolą 
Inżyniera). 

Badana nośność podbudowy i ulepszonego podłoża powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 6.4.  
W przypadku, kontroli  zagęszczania metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić 
wg Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998.  

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika odkształcenia I0 warstwy nie większego 
od 2,2 tj. E2/E1≤ 2,2. 

Wilgotność technologiczna warstwy w czasie jej zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia 
kruszywa potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. 

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona 
na podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  

Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności 
optymalnej kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku 
spoiw. Sposób osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 
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Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w 
pkt. 6. 

5.6. Utrzymanie warstwy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch 
budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) opisaną w załączniku C do WT-4 2010 
[18], aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania pkt. 2 niniejszej ST. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, wg zasad określonych 
w pkt. 2. w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w pkt. 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść badań 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie nawierzchni z kruszyw naturalnych 
stabilizowanych mechanicznie podano w poniższej tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
1 Uziarnienie mieszanki  

Na każdym zjeździe indywidualnym 
2 Wilgotność mieszanki  

3 
Badanie właściwości 
kruszywa wg tab. 1 i 2, pkt 2 
ST 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 
6.3.3. Zagęszczenie warstwy  
Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
badanego za pomocą lekkiej płyty dynamicznej.  
6.3.4. Właściwo ści kruszywa lub mieszanki  
Badania kruszywa przed rozpoczęciem robót powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych zgodnie z tablicą 2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie przedstawiono w poniższej tablicy. 
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Tablica 4. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 
1 Równość podłużna 

Jedno badanie na każdy zjazd indywidualny. 
Dla dróg serwisowych 1 badania na 600 m2. 

2 Równość poprzeczna 
3 Spadki poprzeczne 
4 Szerokość  
5 Grubość 
6 Nośność wykonanej warstwy (E2 ≥ 

140 MPa) 

6.4.1. Grubo ść warstwy 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości 
nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ±2 cm.  

6.4.2. Rzędne wysoko ściowe  

Rzędne wysokościowe powinny być dowiązane do nawierzchni jezdni, z której jest wykonywany zjazd 
indywidualny, a z drugiej strony do istniejącego terenu. 

6.4.3. Równo ść nawierzchni 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.5. Szeroko ść nawierzchni 

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

6.4.7. Zagęszczenie nawierzchni 

Kontrolę zagęszczenia nawierzchni zjazdów należy wykonać za pomocą lekkiej płyty dynamicznej, na 
każdym zjeździe. 

Wszystkie materiały, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej nawierzchni z mieszanek niezwiązanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz na zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
8.2. Zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia wad i usterek  
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W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 
Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. ST.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania nawierzchni z mieszanek niezwiązanych obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
 przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą, 
 oczyszczenie podłoża, 
 rozłożenie mieszanki, 
 doprowadzenie do wilgotności optymalnej; 
 zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
 utrzymanie warstwy w czasie robót, 
 koszt utrzymania czystości na przylegającym terenie, 
 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych  
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu (oryg.) 

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

6. PN-EN 1097-2: Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie (oryg.) 

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości 

8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 
(oryg.) 

9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 

10. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
(oryg.) 
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11. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 
13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie 
metodą Proktora (oryg.) 

14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
16. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: 

Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, 
natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego 

17. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 

10.2. Inne dokumenty 

18. WT - 4 2010 Wymagania techniczne, Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. 
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D-05.03.05B. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WA RSTWA WIĄŻĄCA AC 16 W 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi 
gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy wiążącej z 
betonu asfaltowego AC16W wg PN-EN 13108-1 [1] oraz norm związanych, zgodnie z zakresem 
określonym w Dokumentacji Projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia  podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.2. Beton asfaltowy (AC)  - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
równomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
1.4.3. Kruszywo grube  – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 45 mm oraz d ≥2 mm. 
1.4.4. Kruszywo drobne  – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia 
skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 
1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma)  - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona na gorąco, spełniająca określone wymagania. 
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista  – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z 
wyłączeniem asfaltu lanego), wiążącej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 
mm. 
1.4.8. Mieszanka gruboziarnista – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiążącej i 
podbudowy, w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 
1.4.9. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.10. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.12. Wymiar kruszywa – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które 
pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania 
wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0. 
1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej 
ze względu na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
1.4.14. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.16. Pozostałe okre ślenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe  
AC - beton asfaltowy,  
W - warstwa wiążąca,  
S – warstwa ścieralna, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  
C - kationowa emulsja asfaltowa.  
1.4.18. Niezależne (niezwi ązane z wykonawc ą robót) laboratorium drogowe – laboratorium 
posiadające odpowiednie urządzenia badawcze, które jako jednostka prawnie nie jest podległa 
Producentowi masy bitumicznej, ani  nie jest podległa Wykonawcy nawierzchni.  
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 są określone w 
odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 
 

Tablica 1.  Materiały do betonu asfaltowego do warstwy wiążącej AC  W 

Materiał 
Kategoria ruchu  

KR1÷2 KR3÷4 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

lub granulat asfaltowy o wymiarze kruszywa  D, 
[mm] 

16 
16 22 

 Lepiszcza asfaltowe, 50/70 

35/50, 50/70, PMB 
25/55-60, 

Wielorodzajowy 
35/50, 

Wielorodzajowy 
50/70 

Kruszywa mineralne Tablice 8,9,10,11  wg WT-1: 2010, 
Nie dopuszcza si ę stosowania do mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) , granulatu. 

2.1.3. W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 12591 [2]  
wraz załącznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 [4] wraz z załącznikiem krajowym NA. 
2.2. Asfalt drogowy 
Do betonu asfaltowego AC 16 W należy stosować asfalt drogowy 50/70 dla kategorii KR1÷2,  
spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 [2] wraz z załącznikiem krajowym,  zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tablicy 2. Dla kategorii KR3 może być stosowany asfalt drogowy 35/50 lub 
50/70. 

 

Tablica 2.  Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu drogowego 35/50 
i 50/70 do betonu asfaltowego 

Lp.  Właściwo ści Metoda badania  
Wymagania dla asfaltu  

35/50 50/70 

1 
Penetracja w 25ºC, [0,1 

mm] 
PN-EN 1426 [5] 35÷50 50-70 

2 
Temperatura mięknienia, 
[ºC] 

PN-EN 1427 [6] 50÷58 46-54 

3 Odporność na starzenie w 
163 ºC 

PN-EN 12607-1 
[7] 

  

Pozostała penetracja, [%] ≥ 53 ≥ 50 

Wzrost temperatury 
mięknienia, [ºC] 

≤ 8 ≤ 9 

Zmiana masya) (wartość 
bezwzględna), [%] 

≤ 0,5 ≤ 0,5 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] 
PN-EN ISO 2592 

[8] 
≥ 240 ≥ 230 

5 
Rozpuszczalność, [% 
(m/m)] 

PN-EN 12592 [9] ≥ 99,0 ≥ 99,0 

6 
Temperatura łamliwości wg 
Fraassa, [ºC] 

PN-EN 12593 
[10] 

≤ -5 ≤ -8 

a ) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną. 
b ) No Requirement (Brak wymagania. Może być stosowany w tych krajach, w których dana właściwość 
nie jest objęta wymaganiami prawnymi). 
2.3. Polimeroasfalt 
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Do betonu asfaltowego AC 16W oraz AC 22W dla kategorii ruchu KR3÷4 może być stosowany 
polimeroasfalt PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 [3] wraz załącznikiem krajowym NA i 
wymaganiami podanymi w tablicy 3. 

 
Tablica 3.  Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu modyfikowanego 
polimerami – polimeroasfaltu drogowego PMB 10/40-65 oraz PMB 25/55-60 

Lp.  Właściwo ści Metoda badania 
Wymagania dla 

polimeroasfaltu (klasa)  
PMB 25/55-60 

1 Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 25÷55 (3) 
2 Temperatura mięknienia, [ºC] PN-EN 1427 [6] ≥ 60 (6) 

3 Kohezja 

Siła rozciągania 
metodą 
z duktylometrem 
(rozciąganie 50 
mm/min), [J/cm2] 

PN-EN 13589 [11] 
PN-EN 13703 [12] 

≥ 2 w 10 oC (6) 

4 
Odporność 
na 
starzenie 

Zmiana masy 
,[%] 

PN-EN 12607-1 
[7] 

≤ 0,5 (3) 

Pozostała 
penetracja, [%] 

≥ 60,0 (7) 

Wzrost 
temperatury 
pięknienia, [oC] 

≤ 8,0 (2) 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] 
PN-EN ISO 2592 

[8] 
≥ 235,0 (3) 

5 
Temperatura łamliwości wg 
Fraassa, [ºC] 

PN-EN 12593 [10] ≤ -10,0  (5) 

6 Nawrót sprężysty w 25 ºC, [%] PN-EN 13398 [13] ≥ 50,0 (5) 
7 Zakres plastyczności, [ºC] PN-EN 14023 [3] TBR1) (1) 

8 
Spadek temperatury 
mięknienia po badaniu wg 
PN-EN 12607-1 [7] 

PN-EN 1427 [6] TBR1) (1) 

9 
Nawrót sprężysty w 25 ºC po 
badaniu wg PN-EN 12607-1 
[7] 

PN-EN 13398 [13] ≥ 50,0 (4) 

10 
Stabilność magazynowania 
Różnica temperatur 
mięknienia, [ºC] 

PN-EN 13399 [14] 
PN-EN 1427 [6] 

≤ 5 (2) 

1)TBR – To Be Reported – wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania. 
 
2.4. Asfalt wielorodzajowy oraz inne lepiszcza nien ormowe 
Do betonu asfaltowego AC 16 dla kategorii ruchu KR3÷4 może być stosowany asfalt wielorodzajowy 
lub inne lepiszcza nienormowe, które spełniają wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM dopuszczające 
do stosowania dla AC W. 
 
2.5. Wypełniacz 
W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz według PN-EN 
13043 [16] oraz spełniający odpowiednie wymagania określone w tablicy 4 – wg Wymagań 
Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [56]. Dopuszcza się stosowanie wypełniacza mieszanego, ale w 
takim przypadku nie należy stosować innych środków adhezyjnych. 
Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
 
 
Tablica 4.  Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp.  Właściwo ści wypełniacza 
Wymagania 

KR1÷4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]: 
zgodne z tablicą 24 w PN-

EN 13043 [16] 
2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyższa 

niż: 
MBF10 
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3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [18], nie wyższa niż: 1 %(m/m) 
4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez 

producenta 
5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 

według PN-EN 1097-4 [20], wymagana kategoria: 
V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 
[21], wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 
196-2 [23], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: KaDeklarowana 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [24], wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 
2.4. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować kruszywa drobne i grube wg 
według PN-EN 13043 [16] oraz spełniające wymagania podane odpowiednio w tablicach 5, 6 i 7 – wg 
Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [56]. 

Stosunek kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do niełamanego drobnego 
lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm powinien wynosić 50% do 50%. 

Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 

 

Tablica 5.  Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp.  Właściwo ści kruszywa grubego 
Wymagania  

KR1÷2 KR3÷4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; 

kategoria nie niższa niż: 
GC85/20 GC85/20 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie 
większe niż według kategorii: G20/17,5 G20/15 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 
[15]; kategoria nie wyższa niż: 

ƒ2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 
[25] lub według PN-EN 933-4 [26]; 
kategoria nie wyższa niż: 

FI35 lub SI35 FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawartość ziaren o 
powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym według PN-EN 933-5 
[27]; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C50/10 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie 
według normy PN-EN 1097-2 [28], 
badanie na kruszywie o wymiarze 10/14, 
rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA35 LA30 

7 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 
[29], rozdz. 7, 8 lub 9, ρa, ρrd, ρssd, 

deklarowana przez producenta 

8 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

WA24 Deklarowana 

9 Mrozoodporność według PN-EN 1367-1 
[30]; badana na kruszywie 8/11, 11/16 
lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

F2 

10 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-
EN 1367-3 [31], wymagana kategoria: 

SBLA 

11 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [32]: 

deklarowany przez producenta 

12 Grube zanieczyszczenia lekkie, według 
PN-EN 1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

mLPC0,1 
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Lp.  Właściwo ści kruszywa grubego 
Wymagania  

KR1÷2 KR3÷4 
13 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w 

kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 
1744-1 [22]  p.19.1:  

wymagana odporność 

14 Rozpad związków żelaza w kruszywie z 
żużla wielkopiecowego chłodzonego 
powietrzem według PN-EN 1744-1 [22] 
p.19.2: 

wymagana odporność 

15 Stałość objętości kruszywa z żużla 
stalowniczego według PN-EN 1744-1 
[22], p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

 
Tablica 6.  Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 
do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp
. Właściwo ści kruszywa drobnego 

Wymagania  
KR1÷2 KR3÷4 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; wymagana 
kategoria: 

GF85 i GA85 
GF85 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 
według kategorii: 

GTCNR GTC20 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; 
kategoria nie wyższa niż: 

ƒ10 ƒ10 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria 
nie wyższa niż: 

MBF10 
MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
według PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie 
niższa niż: 

ECSDeklarowana 
ECSDeklarowan

a 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 
7, 8 lub 9: 

deklarowana przez 
producenta 

deklarowana 
przez 

producenta 
7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 

8 lub 9: 
WA 24 Deklarowana WA 24 Deklarowana 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 mLPC0,1 

 
 
Tablica 7.  Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 do 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwo ści kruszywa drobnego 
Wymagania 

KR1÷2 KR3÷4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; wymagana 

kategoria: 
GF85 i GA85 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż 
według kategorii: wraz z typowym przesiewem na sitach 
pośrednich 

GTCNR GTC20 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie 
wyższa niż: 

ƒ16  

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie 
wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu według 
PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 
lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 
9: 

WA 24 Deklarowana 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 
[22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 
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2.7. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta.  

2.8. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w PN-EN 
13808 - „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”[4] na 
zasadach określonych w ST D-04.03.01 [60]. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza 
zgodnie z ST D-04.03.01 [43]. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi dysponować 
następującym sprzętem: 

 wytwórna (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych. Wytwórnia betonu asfaltowego musi zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich 
składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki, 

 układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarki, 
 walce lekkie, średnie i ciężkie, 
 walce stalowe gładkie , 
 walce ogumione, 
 szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące, 
 samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosów. 
Kruszywo musi być wysuszone i podgrzane w suszarni bębnowej tak, aby po dodaniu wypełniacza i 
ewentualnie granulatu asfaltowego osiągnięta została żądana temperatura mieszania. Wypełniacz i 
granulat asfaltowy można podgrzewać. 

Czas mieszania należy tak dobrać, aby wszystkie kruszywa zostały w całości, równomiernie otoczone 
lepiszczem i aby dodatki wymieszały się, tworząc jednolitą mieszankę, kolejność dozowania materiałów 
do mieszalnika ma duże znaczenie dla jakości produkowanej mieszanki. 

Produkcja ma być tak zaplanowana, aby nie dopuścić do zbyt długiego przechowywania mieszanki w 
silosach, należy wykluczyć możliwość szkodliwych zmian. Czas przechowywania – magazynowania 
mma powinien uwzględniać możliwości wytwórni (sposób podgrzewania silosów gotowej mieszanki 
mma i rodzaj izolacji), warunki atmosferyczne oraz czas transportu na budowę. 

3.3. Sprzęt do wbudowania 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości z zadanymi 
spadkami samojezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności skorelowanej z wydajnością 
wytwórni (lub zespołu wytwórni). Układarki powinny być wyposażone 
w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do 
podgrzewania elementów roboczych układarki. 

3.4. Sprzęt do zag ęszczania 
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W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić statycznymi 
walcami stalowymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi (lub też zespołem tych 
walców). Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym musi być wyposażony w nóż 
do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej mieszanki. 

3.5. Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem 

Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej właściwe 
oczyszczenie podłoża. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić i przechowywać w zbiornikach z izolacją termiczną, umożliwiających 
ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producentaw: 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych 
do składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system  dozowania wypełniacza do 
mieszalnika. 
4.2.3. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami 
transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby 
nie uległo uszkodzeniu. 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed: 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym 
zawilgoceniem. Drobne frakcje powinny być przewożone pod przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub 
nadmiernego zawilgocenia materiału podczas transportu. Kruszywo powinno być składowane na 
utwardzonym placu, przygotowanym w taki sposób, by uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub 
materiałem, którym utwardzono plac (podłożem). Poszczególne frakcje należy magazynować w 
zasiekach lub w sposób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Transport mieszanki betonu asfaltowego należy tak zorganizować, aby zapewnić jej minimalne straty 
cieplne. Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, specjalistycznymi pojazdami, 
samowyładowczymi – wysokotonażowymi, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na 
rozładunek.  
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
W przypadku zastosowania dodatków obniżających temperaturę mieszanki Wykonawca winien jest 
uzgodnić warunki stosowania z Inwestorem. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 
Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czekały na budowie na rozładunek, a 
jednocześnie układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowanie 
powinien zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Podczas transportu mieszanki asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości temperatury 
podane w tablicy 8. 
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Tablica 8. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance  Temperatura, [ °C] 

20/30 155 ÷ 195 
35/50 155 ÷ 195 

PMB 25/55-60 140 ÷ 180 
Uwaga:  Dolne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac 
budowy. Górne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy 
opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo należy stosować się do informacji podanych przez producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej p rzeznaczonej na warstwy wi ążące 

5.2.1. Wymagania ogólne 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recept y, przedstawionych (deklarowanych) 
właściwo ści mieszanki mineralno-bitumicznej oraz zastosowany ch materiałów przez niezale żne 
(niezwi ązane z Wykonawc ą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych bada ń ponosi 
Wykonawca. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, o minimalnej zawartości asfaltu w mieszance decydują wyniki 

Badania Typu oraz dopuszczone odchyłki (Decyduj ącym parametrem jest zawarto ść wolnej 
przestrzeni we wbudowanej warstwie (WT-2:2010).  

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 

Uzairnienie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno mieścić się w wartościach określonych w WT-
2:2010. 

5.2.2. Warstwa wi ążąca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego AC 16 W  i AC 22 W oraz zawartości asfaltu  mają być zgodne z WT-2:2010. 

Maksymalna grubość ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubości warstwy. 

Skład wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 
przeprowadzonej walidacji z produkcji oraz w porównaniu do prób pobranych w trakcie  wykonania 
warstwy. Wyniki badania składu masy mineralno-bitumicznej powinny spełniać wymagania ST zgodnie 
z dopuszczonymi odchyłkami podanymi w WT-2:2010. Producent mieszanki winien jest dostarczyć 
dokumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2:2010. 

Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w  WT-2:2010.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 
i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
asfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać 
właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne ze 
wskazaniami producenta, a dla asfaltów nienormowych - wg wskazań producenta oraz zgodnie z 
Aprobata Techniczną. 

5.4. Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe oraz musi spełniać 
wymagania odpowiadającej jej Specyfikacji i musi być odebrane przez Inżyniera. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego nie powinny być większe od 
dopuszczalnych dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
podanych w ST D-04.04.02. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości ustalone są w ST D-04.03.01 [60]. 

Powierzchnie czołowe krawężników itp. Urządzeń powinny być pokryte materiałem zgodnie z 
wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 [58] lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym 
przez Inżyniera. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 9. 

Tablica 9.  Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe z betonu asfaltowego 

Lp.  Element drogi 
Podło że pod warstw ę 

wiążącą [mm] 

1 Drogi klasy Z, L, D  12 

 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 8, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie, wyrównanie lub ułożenie odpowiednio pogrubionej warstwy na koszt Wykonawcy. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 



108 

 

5.5. Złącza i poł ączenia mi ędzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy dokładnie oczyścić, a jeśli zachodzi potrzeba to także umyć, a następnie 
skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem kolejnej warstwy, zgodnie z ST D-04.03.01 [60] w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,  

Uszczelnienie połączeń technologicznych i spoiny należy wykonywać zgodnie z punktami 8.3 oraz 8.6. 
Wytycznych WT-2:2008 [58] oraz ST D-04.03.01 [60]. 

5.6. Warunki przyst ąpienia do robót 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio 
przygotowanym. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od +10 ºC dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). W warunkach niższych temperatur atmosferycznych Inwestor przewiduje 
możliwość stosowania dodatków obniżających temperaturę wbudowania,  jeśli Wykonawca udowodni, 
że stosowane dodatni nie mają ujemnego wpływu na właściwości wykonywanej warstwy z AC. 

5.7. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki wytwarzanej. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym i/lub w PTiOR. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi 
nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy musi być nie mniejszy niż 98,0% 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Złącze robocze powinno być wyprofilowane dociskaczem lub równo obcięte, a  powierzchnia krawędzi 
powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 
Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.  

 

Tablica 10. Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej w ułożonej warstwie 
L.p.  Właściwo ści Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%] ≥ 98 

2 Zawartość wolnych przestrzeni [%] dla 
mieszanek AC: 

- dla ruchu KR1÷2  

 

3,0 ÷ 6,0 
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- dla ruchu KR3÷4 4,0 ÷ 7,0 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 

Tablica 11.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
Lp.  

 
Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść badań 
Minimalna liczba bada ń na dziennej 

działce roboczej  
1 Skład ptrograficzny i uziarnienie 

mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza (badania 

niepełne) 
1 na 100 Mg 

4 
Właściwości kruszywa 

- dla każdej dostawy kruszywa – badania 
niepełne 

- przy każdej zmianie – badania pełne 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej jw. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfa ltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych 
z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny być zgodne z walidacją recepty 
laboratoryjną  z tolerancją określoną w WT-2:2010 [57]. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 2002 r. – 
„Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” [61]. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną 
w WT-2. 

6.3.3. Badanie wła ściwo ści asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

 penetracji w temp. 25°C, 
 temperatury mięknienia. 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących 
warunków: 
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 wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2., 
 wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do 

dostawy, są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2. 
6.3.4. Badanie wła ściwo ści wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.4.5. Badanie wła ściwo ści kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

 uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 
 tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1  [15] pkt 4.1.3, 
 zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4, 
 kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 
 procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 [27] pkt 4.1.7 

(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego). 

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w 
pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją 
z Inżynierem (w przypadku gdy zmienia się typ petrograficzny, właściwości objętościowe lub gęstość 
ziaren o więcej niż 0,05 Mg/m3). 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mine ralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 
w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej do celów odbiorow ych 

Gęstości oraz wolna przestrzeń mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla przy temperaturze referencyjnej określonej w dokumentach Badania 
Typu. Wyniki powinny być zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub produkcji. 

6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 

 

Tablica 12.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 
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6.4.2. 
Szeroko ść 

warstwy 

Szerokość 
warstwy  z 

betonu 
asfaltowego 

powinna być 
zgodna z 

Dokumentacją Projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 
nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z 
każdej strony, co najmniej o grubość warstwy na niej położonej,  nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równo ść warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą 
równoważną, nie powinny być większe, niż podane w tablicy 12. 

 

Tablica 12.  Dopuszczalne nierówności dla wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  

Lp.  Klasa drogi 
Pod warstw ę 
ścieraln ą 

[mm] 

2 Drogi klasy Z, L, D 6 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

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

6.4.5.  Rzędne wysoko ściowe 

Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm. 

6.6.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubo ść warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy wiążącej z tolerancją ± 10%. 
Jeśli jest narzucona i wymagana grubość minimalna warstwy to tolerancja -0%; +35%. 

6.4.8. Złącza podłu żne i poprzeczne 

Lp.  Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji budowy 

6 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 3000 m2 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 
Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
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Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej muszą być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Kraw ędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie 
zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrze ń w warstwie 

Zagęszczenie (nie mniejsze niż 98%) i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 
wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

Wykonawca w obecno ści In żyniera pobiera próbki z ka żdej dziennej działki roboczej zza 
rozściełacza w celu okre ślenia zag ęszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.  

W razie w ątpliwo ści wyników – zag ęszczenie i wolna przestrze ń w próbach wyci ętych -powinny 
być porównywane do prób uformowanych z masy wbudowanej  w pobli żu wiercenia prób. 

6.4.12. Dokumentowanie wyników pomiarów i bada ń 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane 
przez przedstawicieli Wykonawcy i  Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopię dla Wykonawcy. 

Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku  ich 
wykonania w obecności Inżyniera Nadzoru. 

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań próbek 
wyciętych w miejscach wskazanych przez Inżyniera Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niż w 2 
miejscach  na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglądzie. 

Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punkcie 5. 

Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na 
pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek. 

W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie 
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym laboratorium nie 
związanym z wykonawstwem robót lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia 
niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami pobrania próbek i 
wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości koszty tych badań i 
pobrania próbek poniesie Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań 
kontrolnych oraz prowadzenia badań kontrolnych.  

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badań kontrolnych w każdym przypadku w ilości zgodnej z 
ST  bez względu na wyniki badań Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.   
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Zasady odbioru robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.  

Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz 
pomiarów cech geometrycznych. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. 

Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt 
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 

Odbiorowi robót zanikających podlega:  

 oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 
 warstwa podbudowy, 
 warstwa wiążąca. 
 

8.3. Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz skompletowaniu 
całej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego 
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.4. Zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 [58] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawcą. Jeśli dokumenty 
Przetargowe lub Umowa wymagają inaczej to te wymagania są nadrzędne. 

Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w wykonanym 
obiekcie.  

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w p. 8. ST, 
wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do czasu wykonania 
niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej wartości 
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technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt 
oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcą robót. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej nawierzchni 
uściślających zakres robót wykonanych wadliwie – wymagających ponownego wykonania. Niezbędne 
badania mogą być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiającym; na zlecenie i koszt 
Wykonawcy. 

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt. 

8.6. Potr ącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 b ędą wyceniane 
szacunkowo przez In żyniera i Komisj ę odbioru robót.  

8.7. Odbiory robót pogwarancyjnych wg umowy z Wykon awcą.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materiałów, 
 opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,  
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną lub posmarowanie lepiszczem krawędzi warstwy, 

krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych, złącz oraz stykających się krawędzi technologicznych 
warstwy wiążącej i krawężników, 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 zagęszczenie i uformowanie, bądź obcięcie krawędzi i zabezpieczenie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających drogach); 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji. 
 odwiezienie sprzętu i zbędnych elementów zastosowanych na czas budowy; 
 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót.  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych, 
 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 
 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy. 
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych polimerami. 
4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
5. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 
6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula. 
7. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod wpływem ciepła i powietrza 

– Część 1: Metoda RTFOT. 
8. PN-EN ISO 

2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności. 
10. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą Fraassa. 
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11. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów modyfikowanych, metoda 
z duktylometrem. 

12. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia. 
13. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
14. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas magazynowania asfaltów 

modyfikowanych. 
15. 
 

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

16. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

17. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek – 
Badanie błękitem metylenowym. 

18. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie zawartości wody 
przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

19. PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza – Metoda piknometryczna. 

20. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 

21. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 1: Badanie 
metodą pierścienia delta i kuli. 

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna 
23. PN-EN 196-2  Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
24. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 2: Liczba 

bitumiczna.  
25.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą 

wskaźnika płaskości. 
26. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik 

kształtu. 
27. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości ziarn 

o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
28. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie. 
29. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 

nasiąkliwości. 
30. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- 

Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
31. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- 

Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania. 
32. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia uproszczonego opisu 

petrograficznego. 
33. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena właściwości powierzchni -- 

Wskaźnik przepływu kruszyw. 
34. PN-EN 13108-

21 
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa kontrola produkcji. 

35. PN-EN 13108-
20 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu. 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni. 

37. PN-EN 12697-
12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- 
Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę. 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- 
Część 22: Koleinowanie. 

39. PN-EN 12697-
23 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych 

40. PN-EN 12697-
24 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 24: Odporność na zmęczenie 

41. PN-EN 12697-
26 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 26: Sztywność 

42. PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek 

43. 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 

44. PN-EN 12697-
29 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

45. PN-EN 12697-
30 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 

46. PN-EN 12697-
33 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych walcem 

47. PN-EN 12697-
34 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 34: Badanie Marshalla 

48. PN-EN 12697-
35 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

49. PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

50. PN-EN 12697-
38 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 38: Podstawowe wyposażenie i kalibracja 

51. PN-EN 12697-
39 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 39: Oznaczanie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania 

52. PN-EN 12697-
40 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-situ” 
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53. PN-EN 12697-
41 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 41: Odporność na płyny przeciwgołoledziowe 

54. PN-EN 12697-
42 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 

55. PN-EN 12697-
43 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 43: Odporność na paliwo 

 

10.2. Inne dokumenty 

56.Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010. 

57.Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe, 2010. 

58.Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe, 2008. 

59.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).  

60. ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

61.Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 
IBDiM 2002 r. 

62.ST D-04.07.01 „Podbudowa z betonu asfaltowego” 
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D-05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11 S 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi 
gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1., zgodnie ze 
Specyfikacją D-00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego AC11S wg PN-EN 13108-1 [1] oraz norm związanych, zgodnie z zakresem 
określonym w Dokumentacji Projektowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Określenia  podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 
w Specyfikacji D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4. 
1.4.2. Beton asfaltowy (AC)  - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
równomiernie stopniowanym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
1.4.3. Kruszywo grube  – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 45 mm oraz d ≥2 mm. 
1.4.4. Kruszywo drobne  – kruszywo z ziaren o wymiarze D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne może powstać w wyniku kruszenia lub naturalnego rozdrobnienia 
skały albo żwiru lub przetworzenia kruszywa sztucznego. 
1.4.5. Mieszanka mineralna (mm)- mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma)  - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona na gorąco, spełniająca określone wymagania. 
1.4.7. Mieszanka drobnoziarnista  – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej (z 
wyłączeniem asfaltu lanego), ścieralnej i podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy niż 16 
mm. 
1.4.8. Mieszanka gruboziarnista  – jest to mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej i 
podbudowy, w której wymiary kruszywa D jest nie mniejszy niż 16 mm. 
1.4.9. Pył  – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.10. Środek adhezyjny  - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 
1.4.11. Kategoria ruchu (KR)  – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.12. Wymiar kruszywa  – jest to wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. Przy oznaczaniu wymiaru kruszywa dopuszcza się obecność pewnej ilości ziaren, które 
pozostają na górnym sicie lub przechodzą przez dolne sito, zestawu sit używanego do oznaczania 
wymiaru kruszywa. Dolny wymiar sita może być równy 0. 
1.4.13. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  – jest to określenie mieszanki mineralno-asfaltowej 
ze względu na wymiar największego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
1.4.14. Wypełniacz  – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa  – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.16. Pozostałe okre ślenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe  

AC - beton asfaltowy,  
W - warstwa wiążąca,  
S – warstwa ścieralna, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  
C - kationowa emulsja asfaltowa.  

1.4.18. Niezależne (niezwiązane z wykonawcą robót) laboratorium drogowe – laboratorium posiadające 
odpowiednie urządzenia badawcze, które jako jednostka prawnie nie jest podległa Producentowi masy 
bitumicznej, ani  nie jest podległa Wykonawcy nawierzchni.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1.2. Podstawowe wymagania wobec materiałów stosowanych do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych przeznaczonych do budowy nawierzchni dla kategorii ruchu KR1 są określone w 
odpowiednich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 
 

Tablica 1.   Materiały do betonu asfaltowego AC 11 S  

Materiał 
Kategoria ruchu  

KR 1÷2 KR 3÷4 
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 
granulat asfaltowy o wymiarze 
kruszywa  D, [mm] 

11 11 

1)   Lepiszcza asfaltowe, 
2)   Polimeroasfalt drogowy 
2)   asfalt wielorodzajowy 

1)     50/70, 70/100 
2)                 -  
3) na podstawie Aprobaty 
Technicznej 

1) 50/70 
2) PMB 45-80-55, PMB 
45/80-65 
3) na podstawie Aprobaty 
Technicznej 

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15 wg WT-1: 2010. 

 

Nie dopuszcza si ę stosowania do mieszanki mineralno-asfaltowej (MMA) , granulatu. 

 

2.1.3. W zakresie wymagań do lepiszczy asfaltowych należy stosować się do normy PN-EN 12591 [2] 
wraz załącznikiem krajowym NA oraz PN-EN 13808 [4] wraz z załącznikiem krajowym NA.  
 
2.2. Asfalt drogowy 
Do betonu asfaltowego należy stosować dla kategorii ruchu KR1-2 do warstwy ścieralnej asfalt drogowy 
50/70 lub 70/100, spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 [2] wraz z załącznikiem krajowym. 
Do betonu asfaltowego dla kategorii KR3 można stosować asfalt drogowy 50/70. Lepiszcza asfaltowe 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w WT -2:2010 [42] Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz 
wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.  

Tablica 2.  Wymagania normy PN-EN-12591 [2] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu drogowego 50/70 
i 70/100 do betonu asfaltowego 

Lp.  Właściwo ści Metoda badania  
Wymagania dla asfaltu  

50/70 70/100 
1 Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] PN-EN 1426 [5] 50÷70 70÷100 
2 Temperatura mięknienia, [ºC] PN-EN 1427 [6] 46÷54 43÷51 
3 Odporność na starzenie w 163 

ºC 
PN-EN 12607-1 

[7] 

 
 

Pozostała penetracja, [%] ≥ 50 ≥ 46 

Wzrost temperatury 
mięknienia, [ºC] 

≤ 9 ≤ 9 

Zmiana masya (wartość 
bezwzględna), [%] 

≤ 0,5 ≤ 0,8 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] 
PN-EN ISO 2592 

[8] 
≥ 230 ≥ 230 

5 Rozpuszczalność, [% (m/m)] PN-EN 12592 [9] ≥ 99,0 ≥ 99,0 

6 
Temperatura łamliwości wg 
Fraassa, [ºC] 

PN-EN 12593 
[10] 

≤ -8 ≤ -10 

 
2.3. Polimeroasfalt 
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Do betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3÷4 może być stosowany polimeroasfalt PMB 45/80-65 i 
PMB 25/55-60 zgodnie z PN-EN 14023 [3] wraz załącznikiem krajowym NA i wymaganiami podanymi 
w tablicy 3. 

Tablica 3.  Wymagania normy PN-EN-14023 [3] (załącznik krajowy NA) wobec asfaltu modyfikowanego 
polimerami – polimeroasfaltu drogowego PMB 45/80-65 oraz PMB 45/80-55 

Lp.  Właściwo ści Metoda 
badania 

Wymagania dla polimeroasfaltu 
(klasa)  

PMB 45/80-65 PMB 45/80-55 

1 Penetracja w 25ºC, [0,1 mm] 
PN-EN 1426 

[5] 
45-80 (4) 45-80 (4) 

2 Temperatura mięknienia, [ºC] 
PN-EN 1427 

[6] 
≥ 65 (5) ≥ 55 (7) 

3 Kohezja 

Siła rozciągania metodą 
z duktylometrem 
(rozciąganie 50 mm/min), 
[J/cm2] 

PN-EN 13589 
[11] 

PN-EN 13703 
[12] 

≥ 3 w 5 oC (2) 
≥ 3 w 5 oC (2) 

4 
Odporność 
na 
starzenie 

Zmiana masy, [%] 
PN-EN 

12607-1 [7] 

≤ 0,5 (3) ≤ 0,5 (3) 
Pozostała penetracja , [%] ≥ 60,0 (7) ≥ 60,0 (7) 
Wzrost temperatury 
mięknienia, [oC] 

≤ 8,0 (2) ≤ 8,0 (2) 

4 Temperatura zapłonu, [ºC] 
PN-EN ISO 

2592 [8] 
≥ 235,0 (3) ≥ 235,0 (3) 

5 
Temperatura łamliwości wg Fraassa, 
[ºC] 

PN-EN 12593 
[10] 

≤ -15,0 (7) ≤ -12,0 (6) 

6 Nawrót sprężysty w 25 ºC, [%] 
PN-EN 13398 

[13] 
≥ 70,0 (3) ≥ 50,0 (5) 

7 Zakres plastyczności, [ºC] 
PN-EN 14023 

[3] 
TBR1) (1) TBR1) (1) 

8 
Spadek temperatury mięknienia po 
badaniu wg PN-EN 12607-1[7] 

PN-EN 1427 
[6] 

TBR1) (1) TBR1) (1) 

9 
Nawrót sprężysty w 25 ºC po badaniu 
wg PN-EN 12607-1 [7] 

PN-EN 13398 
[13] 

≥ 60,0 (3) 
 
 

≥ 50,0 (4) 

10 
Stabilność magazynowania 
Różnica temperatur mięknienia, [ºC] 

PN-EN 13399 
[14] 

PN-EN 1427 
[6] 

≤ 5 (2) ≤ 5 (2) 

1)TBR – To Be Reported – wynik badania podawany przez producenta, brak wymagania. 
 

2.4. Asfalt wielorodzajowy oraz inne lepiszcza nien ormowe 

Do betonu asfaltowego AC 11 S dla kategorii ruchu KR1 może być stosowany asfalt wielorodzajowy lub 
inne lepiszcza nienormowe, które spełniają wymagania Aprobaty Technicznej IBDiM dopuszczające do 
stosowania dla AC S. 

2.5. Wypełniacz 
W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz według PN-EN 
13043 [16] oraz spełniający odpowiednie wymagania określone w tablicy 4 – wg Wymagań 
Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41]. 

Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Tablica 4.  Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp.  Właściwo ści wypełniacza 
Wymagania  

KR1÷2 KR3÷4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]: zgodne z tablicą 24 w PN-

EN 13043 [16] 
2 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyższa 

niż: 
MBF10 

3 Zawartość wody według PN-EN 1097-5 [18], nie wyższa niż: 1 %(m/m) 
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4 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7 [19]: deklarowana przez 
producenta 

5 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu 
według PN-EN 1097-4 [20], wymagana kategoria: 

V28/45 

6 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 
[21], wymagana kategoria: 

ΔR&B8/25 

7 Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1 [22], 
kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

8 Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 
196-2 [23], kategoria nie niższa niż: 

CC70 

9 Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 
wymagana kategoria: KaDeklarowana 

10 „Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2 [24], wymagana 
kategoria: 

BNDeklarowana 

 
2.6. Kruszywo 
W zależności od kategorii ruchu do betonu asfaltowego należy stosować kruszywa drobne i grube wg 
według PN-EN 13043 [16] oraz spełniające wymagania podane odpowiednio w tablicach 5, 6 i 7 – wg 
Wymagań Technicznych WT-1:2010 Kruszywa [41]. 

Składowanie kruszywa musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa. 

Tablica 5.  Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp.  Właściwo ści kruszywa grubego 
Wymagania 

KR1÷2 KR3÷4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; kategoria 

nie niższa niż: 
GC85/20a) GC90/20a) 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
według kategorii: 

G20/15 
G25/15 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; 
kategoria nie wyższa niż: 

ƒ2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 [25] lub 
według PN-EN 933-4 [26]; kategoria nie wyższa 
niż: 

FI25  lub SI25 
FI20  lub SI20 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym 
według PN-EN 933-5 [27]; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C95/1 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2 [28], badanie na kruszywie o 
wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa 
niż:: 

 
LA30 

 
LA30 

7 Odporność na polerowanie kruszywa (badana na 
normowej frakcji kruszywa do mieszanki 
mineralno-asfaltowej) wg PN-EN 1097-8 [39], 
kategoria nie niższa niż: 

PSVDeklarowane 
PSVDeklarowane ale nie 

mniej niż 48) 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 
7, 8 lub 9, ρa, ρrd, ρssd, 

deklarowana przez producenta 

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 
8 lub 9: 

WA24 Deklarowana 

10 Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3 
[40]: 

deklarowana przez producenta 

11 Mrozoodporność według PN-EN 1367-3 [31] w 1% 
NaCl; kategoria nie wyższa niż: 

FNaCl7 

12 „Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367-3 
[31], wymagana kategoria: 

SBLA 

13 Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3 [32]: 

deklarowany przez producenta 

14 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

15 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z 
żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 
według PN-EN 1744-1 [22]  p.19.1:  

wymagana odporność 
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Lp.  Właściwo ści kruszywa grubego 
Wymagania 

KR1÷2 KR3÷4 
16 Rozpad związków żelaza w kruszywie z żużla 

wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według 
PN-EN 1744-1 [22] p.19.2: 

wymagana odporność 

17 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 
według PN-EN 1744-1 [22], p. 19.3; kategoria nie 
wyższa niż: 

V3,5 

a)D/d<4 

Tablica 6.  Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 
do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp
. Właściwo ści kruszywa drobnego 

Wymagania  
KR1÷2 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; wymagana kategoria: GF85 lub GA85 
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe niż według 

kategorii: 
GTCNR 

3 Zawartość pyłów według PN-EN 933-1 [15]; kategoria nie 
wyższa niż: 

ƒ10 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], kategoria nie wyższa 
niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu według PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklarowana 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez 
producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana 
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-1 [22] 

p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

Tablica 7.  Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8 do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwo ści kruszywa drobnego 
Wymagania  

KR1÷2 KR3÷4 
1 Uziarnienie według PN-EN 933-1 [15]; 

wymagana kategoria: 
GF85 lub GA85 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie większe 
niż według kategorii: wraz z typowym 
przesiewem na sitach pośrednich 

GTCNR GTC20 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1 [15]; 
kategoria nie wyższa niż: 

ƒ16 

4 Jakość pyłów według PN-EN 933-9 [17], 
kategoria nie wyższa niż: 

MBF10 

5 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 
0/2 wydzielonego z kruszywa o ciągłym 
uziarnieniu według PN-EN 933-6 [33], rozdz. 8, 
kategoria nie niższa niż: 

ECSDeklaro-wana ECS30 

6 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6 [29], 
rozdz. 7, 8 lub 9: 

deklarowana przez producenta 

7 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6 [29], rozdz. 
7, 8 lub 9: 

WA 24 Deklarowana 

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 [22] p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 

2.7. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. Dopuszcza się stosowanie sypkich środków adhezyjnych w postaci 
wapna. 
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2.8. Emulsja asfaltowa kationowa 

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w PN-EN 
13808 - „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”[4] na 
zasadach określonych w ST D 04.03.01 [45].   

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

Do skrapiania lepiszczem asfaltowym należy stosować samojezdne lub przyczepne skrapiarki lepiszcza 
zgodnie z ST D-04.03.01 [45]. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego musi dysponować 
następującym sprzętem: 

 wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych.  Wytwórnia betonu asfaltowego musi zapewnić wysuszenie i wymieszanie wszystkich 
składników oraz zachowanie właściwej temperatury składników i gotowej mieszanki, 

 układarki do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarki, 
 walce lekkie, średnie i ciężkie, 
 walce stalowe gładkie, 
 walce ogumione, 
 szczotki mechaniczne lub/i inne urządzenia czyszczące, 
 samochody samowyładowcze z przykryciem lub termosów. 

 
3.3. Sprzęt do wbudowania 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać i profilować do wymaganych grubości z zadanymi 
spadkami samojezdną układarką lub zespołem układarek o wydajności skorelowanej z wydajnością 
wytwórni (lub zespołu wytwórni). Układarki powinny być wyposażone 
w: automatyczne sterowanie, elementy wibrujące do wstępnego zagęszczenia, urządzenia do 
podgrzewania elementów roboczych układarki. 

3.4. Sprzęt do zag ęszczania 

W zależności od rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej zagęszczanie należy prowadzić statycznymi 
walcami stalowymi gładkimi lub walcami ogumionymi, lub walcami wibracyjnymi (lub też zespołem tych 
walców). Co najmniej jeden walec stalowy w każdym zespole roboczym musi być wyposażony w nóż 
do odcinania i dociskania krawędzi ciepłej mieszanki. 

3.5. Sprzęt do oczyszczenia dolnej warstwy przed skropieniem 

Szczotki mechaniczne i inne urządzenia czyszczące (np. dmuchawy) w ilości zapewniającej właściwe 
oczyszczenie podłoża. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

Asfalt należy przewozić i przechowywać w zbiornikach z izolacją termiczną, umożliwiających 
ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Transport powinien odbywać się zgodnie z 
zaleceniami producenta w: 
 cysternach kolejowych, 
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 cysternach samochodowych, 
 bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych 
do składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system  dozowania wypełniacza do 
mieszalnika. 
 
4.2.3. Środek adhezyjny 

Środek adhezyjny, opakowany przez producenta, może być przewożony dowolnymi środkami 
transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta. Opakowanie powinno być zabezpieczone, tak aby 
nie uległo uszkodzeniu.  
 
4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed: 
zanieczyszczeniami, zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub innymi frakcjami, nadmiernym zawilgoceniem. Drobne frakcje 
powinny być przewożone pod przykryciem, aby uniknąć wywiewania lub nadmiernego zawilgocenia 
materiału podczas transportu. Kruszywo powinno być składowane na utwardzonym placu, 
przygotowanym w taki sposób, by uniemożliwić mieszanie kruszywa z gruntem lub materiałem, którym 
utwardzono plac (podłożem). Poszczególne frakcje należy magazynować w zasiekach lub w sposób 
uniemożliwiający mieszanie poszczególnych frakcji. 
 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej należy tak zorganizować, aby zapewnić jej minimalne straty 
cieplne. Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi, specjalistycznymi pojazdami, 
samowyładowczymi – wysokotonażowymi, z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na 
rozładunek.  
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
W przypadku zastosowania dodatków obniżających temperaturę mieszanki Wykonawca winien jest 
uzgodnić warunki stosowania z Inwestorem. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 
Transport powinien być tak zaplanowany, żeby samochody nie czekały na budowie na rozładunek, a 
jednocześnie układanie mieszanki odbywało się płynnie. Czas przewozu i oczekiwania na wbudowanie 
powinien zapewnić utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. 
Podczas transportu mieszanki asfaltowej muszą być zachowane graniczne wartości temperatury 
podane w tablicy 8. 

Tablica 8. Najniższa i najwyższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w °C 
Rodzaj i gatunek lepiszcza w mieszance  Temperatura, [ °C] 

50/70 140 ÷180 
70/100 140 ÷ 180 

PMB 45/80-65 130÷180 
PMB 45/80-55 130÷180 

Uwaga:  Dolne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki mineralno- asfaltowej dostarczanej na plac 
budowy. Górne wartości graniczne obowiązują dla mieszanki asfaltowej podczas produkcji i przy 
opuszczaniu mieszalnika. Dodatkowo należy stosować się do informacji podanych przez producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej p rzeznaczonej na warstwy ścieralne 

5.2.1. Wymagania ogólne 
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Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty laboratoryjnej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recept y oraz zastosowanych materiałów przez 
niezale żne (niezwi ązane z Wykonawc ą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych bada ń ponosi 
Wykonawca. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, o minimalnej zawartości asfaltu w mieszance decydują wyniki 

Badania Typu oraz dopuszczone odchyłki  (Decyduj ącym parametrem jest zawarto ść wolnej 
przestrzeni we wbudowanej warstwie (WT-2:2010) , 

 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 

Uzairnienie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno mieścić się w wartościach określonych w WT-
2:2010. 

5.2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnj z betonu 
asfaltowego AC 11 S oraz zawartości asfaltu powinny być zgodne z WT-2:2010. 

Maksymalna grubość ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubości warstwy. 

Skład wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 
przeprowadzonej walidacji z produkcji oraz w porównaniu do prób pobranych w trakcie  wykonania 
warstwy. Wyniki badania składu masy mineralno-bitumicznej powinny spełniać wymagania ST zgodnie 
z dopuszczonymi odchyłkami podanymi w WT-2:2010. Producent mieszanki winien jest dostarczyć 
dokumenty CE zgodnie z pkt.8.4.2.2 rys.3. WT-2:2010. 

Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w  WT-2:2010.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 
z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 
zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 
i w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta 
asfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać 
właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne ze 
wskazaniami producenta, a dla asfaltów nienormowych - wg wskazań producenta oraz zgodnie z 
Aprobatą Techniczną. 
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5.4.  Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe oraz musi spełniać 
wymagania odpowiadającej jej Specyfikacji i musi być odebrana przez Inżyniera.   

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego nie powinny być większe od 
dopuszczalnych dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podanych w ST D-05.03.05b dla warstwy 
wiążącej z betonu asfaltowego. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości ustalone są w ST D-04.03.01. 

Powierzchnie czołowe krawężników itp. urządzeń powinny być pokryte materiałem zgodnie z 
wymaganiami Wytycznych WT-2:2008 lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 9. 

Tablica 9.  Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe z betonu asfaltowego 

Lp.  Klasa drogi/ element nawierzchni Podło że pod warstw ę 
ścieraln ą [mm] 

1 Drogi klasy Z, L, D 9 
 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 9, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie, wyrównanie lub ułożenie odpowiednio pogrubionej warstwy na koszt Wykonawcy. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 

5.5. Złącza i poł ączenia mi ędzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy dokładnie oczyścić, a jeśli zachodzi potrzeba to także umyć, a następnie 
skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem kolejnej warstwy, zgodnie z ST D-04.03.01 [60] w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,  

Uszczelnienie połączeń technologicznych i spoiny należy wykonywać zgodnie z punktami 8.3 oraz 8.6. 
Wytycznych WT-2:2008 [58] oraz ST D-04.03.01 [60]. 

5.6. Warunki przyst ąpienia do robót 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być układana na podłożu suchym, czystym i odpowiednio 
przygotowanym. Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od +10 ºC dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). W warunkach niższych temperatur atmosferycznych Inwestor przewiduje 
możliwość stosowania dodatków obniżających temperaturę wbudowania,  jeśli Wykonawca udowodni, 
że stosowane dodatni nie mają ujemnego wpływu na właściwości wykonywanej warstwy z AC. 

5.7. Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 



126 

 

5.8. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkt 4.2.5 dla mieszanki wytwarzanej. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym i/lub w PTiOR zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni 
ku osi.  

Właściwości mma w ułożonej warstwie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 10.  

Tablica 10. Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej w ułożonej warstwie 
L.p.  Właściwo ści Wymagania 

1 Wskaźnik zagęszczenia [%]: 
- dla AC 11 S  

≥ 98 

2 

Zawartość wolnych przestrzeni [%] dla 
mieszanek: 
- AC 11 S (KR1÷2) 
- AC 11 S (KR3÷4) 

1,0 ÷ 4,0 
2,0 ÷ 5,0 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 11. 

 

Tablica 11.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 
Lp.  

 
Wyszczególnienie bada ń 

Częstotliwo ść badań 
Minimalna liczba bada ń na dziennej 

działce roboczej  
1 Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu (badania niepełne) dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza (badania 

niepełne) 
1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa - dla każdej dostawy kruszywa – badania 
niepełne 

- przy każdej zmianie – badania pełne 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 
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6.3.2. 
Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji na zasadach zgodnych 
z wymaganiami norm zharmonizowanych PN-EN. Wyniki powinny być zgodne z walidacją recepty 
laboratoryjną  z tolerancją określoną w WT-2:2010 [42]. 

Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami np. wg Zeszytu 64 IBDiM 2002r.  – 
„Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” [46]. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w WT -2. 

6.3.3. Badanie wła ściwo ści asfaltu 

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 

 penetracji w temp. 25°C, 
 temperatury mięknienia. 
Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących 
warunków: 

 wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2., 
 wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do 

dostawy, są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2. 
6.3.4. Badanie wła ściwo ści wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.3.5. Badanie wła ściwo ści kruszywa 

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 

 uziarnienia wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.3, 
 tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1  [15] pkt 4.1.3, 
 zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 [15] pkt 4.1.4, 
 kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 [25] pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 
 procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 [27] pkt 4.1.7 

(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego). 

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w 
pkt 2. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i uzgodnić ją 
z Inżynierem Nadzoru (w przypadku gdy zmienia się typ petrograficzny, właściwości objętościowe lub 
gęstość ziaren o więcej niż 0,05 Mg/m3). 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mine ralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfal towej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 
w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w ST. 

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 

6.3.8. Sprawdzenie wygl ądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 
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Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwo ści mieszanki mineralno-asfaltowej do celów odbiorow ych 

Gęstości oraz wolna przestrzeń mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla przy temperaturze referencyjnej określonej w dokumentach Badania 
Typu. Wyniki powinny być zgodne z wynikami walidacji recepty w laboratorium lub produkcji. 

6.4. Badania dotycz ące cech geometrycznych i wła ściwo ści warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podaje tablica 12. 

Tablica 12.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp
. 

Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 
Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według dokumentacji budowy 

6 Ukształtowanie osi w planie według dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o długości do 1000 mb 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 
Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
 

6.4.2. Szeroko ść warstwy 

Szerokość warstwy z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 
+5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o grubość warstwy 
na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równo ść warstwy 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego należy 
stosować metodę  z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metodę równoważną, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość 
odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie 
się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.  

Nierówności poprzeczne warstwy mierzone łatą 4 m, nie powinny być większe niż 9 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
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6.4.5.  Rzędne wysoko ściowe 

Rzędne wysokościowe, na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie 
może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

6.4.6. Ukształtowanie osi  w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubo ść warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, dla warstwy ścieralnej z tolerancją ± 
10%. Jeśli jest narzucona i wymagana grubość minimalna warstwy to tolerancja -0%; +35%. 

6.4.8. Złącza podłu żne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
w konstrukcji wielowarstwowej muszą  być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

 

6.4.9. Kraw ędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 
mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane, a w miejscach gdzie 
zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrze ń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST 
i recepcie laboratoryjnej. 

Wykonawca w obecno ści In żyniera pobiera próbki z ka żdej dziennej działki roboczej zza 
rozściełacza w celu okre ślenia zag ęszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.  

W razie w ątpliwo ści wyników – zag ęszczenie i wolna przestrze ń w próbach wyci ętych -powinny 
być porównywane do prób uformowanych z masy wbudowanej  w pobli żu wiercenia prób. 

6.4.12. Dokumentowanie wyników pomiarów i bada ń 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane 
przez przedstawicieli Wykonawcy i  Nadzoru. 

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót. 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla Zamawiającego i kopię dla Wykonawcy. 

Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku  ich 
wykonania w obecności Inżyniera Nadzoru. 

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań próbek 
wyciętych w miejscach wskazanych przez Inżyniera Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej niż w 2 
miejscach  na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglądzie. 

Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punkcie 5. 



130 

 

Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na 
pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek. 

W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie 
prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym laboratorium nie 
związanym z wykonawstwem robót lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia 
niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami pobrania próbek i 
wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości koszty tych badań i 
pobrania próbek poniesie Zamawiający. 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań 
kontrolnych oraz prowadzenia badań kontrolnych.  

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badań kontrolnych w każdym przypadku w ilości zgodnej z 
ST  bez względu na wyniki badań Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.   

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady odbioru robót ulegaj ących zakryciu 

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.  

Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i gotowej warstwy oraz 
pomiarów cech geometrycznych. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. 

Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt 
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 

Odbiorowi robót zanikających podlega:  

 oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 
 warstwa podbudowy, 
 warstwa wiążąca. 

 
8.3. Zasady odbioru ostatecznego  

Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych robót. 

Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz skompletowaniu 
całej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego 
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.4. Zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 [43] pkt.: 9 oraz umowie z Wykonawcą. Jeśli dokumenty 
Przetargowe lub Umowa wymagają inaczej to te wymagania są nadrzędne. 

Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w wykonanym 
obiekcie. 

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w p. 8. ST, 
wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do czasu wykonania 
niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej wartości 
technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt 
oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcą robót. 

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej nawierzchni 
uściślających zakres robót wykonanych wadliwie – wymagających ponownego wykonania. Niezbędne 
badania mogą być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zamawiającym; na zlecenie i koszt 
Wykonawcy. 

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt. 

8.5. Potr ącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 b ędą wyceniane 
szacunkowo przez In żyniera i Komisj ę odbioru robót.  

8.6. Odbiory robót pogwarancyjnych wg umowy z Wykon awcą.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego obejmuje: 

 wytyczenie geodezyjne, prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materiałów, 
 opracowanie recept laboratoryjnych wraz z badaniami,  
 odcinek próbny, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 podklejenie bitumiczną taśmą izolacyjną lub posmarowanie lepiszczem krawędzi warstwy, 

krawężników, ścieków oraz urządzeń obcych, złącz oraz stykających się krawędzi technologicznych 
warstwy ścieralnej i krawężników, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę nawierzchni, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 zagęszczenie i uformowanie, bądź obcięcie krawędzi i zabezpieczenie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 utrzymanie w czasie prowadzenia robót (koszt utrzymania czystości na przylegających drogach); 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej Specyfikacji. 
 odwiezienie sprzętu i zbędnych elementów zastosowanych na czas budowy; 
 doprowadzenie okolicznego terenu do stanu sprzed wykonywania robót.  
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 koszt nadzoru specjalistycznego pełnionego przez właścicieli instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych, 
 koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 
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 koszty utrzymania ciągłości dostawy mediów, 
 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza Wykonawcy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy. 
2. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych. 
3. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami. 
4. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych. 
5. PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą. 
6. PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula. 
7. PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na starzenie pod 

wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT. 
8. PN-EN ISO 

2592 
Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 

9. PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności. 
10. PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości metodą 

Fraassa. 
11. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie siły rozciągania asfaltów 

modyfikowanych, metoda z duktylometrem. 
12. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii odkształcenia. 
13. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych. 
14. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie stabilności podczas 

magazynowania asfaltów modyfikowanych. 
15. 
 

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

16. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

17. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym. 

18. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją. 

19. PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna. 

20. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza. 

21. PN-EN 13179-1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Część 1: Badanie metodą pierścienia delta i kuli. 

22. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza chemiczna 
23. PN-EN 196-2  Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu. 
24. PN-EN 13179-2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 

– Część 2: Liczba bitumiczna.  
25.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie 

kształtu ziarn za pomocą wskaźnika płaskości. 
26. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu. 
27. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej 

zawartości ziarn 
o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych. 

28. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: 
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

29. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn 
i nasiąkliwości. 

30. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności. 
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31. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania. 

32. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw -- Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego. 

33. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni -- Wskaźnik przepływu kruszyw. 

34. PN-EN 13108-
21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 21: Zakładowa 
kontrola produkcji. 

35. PN-EN 13108-
20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 20: Badanie typu. 

36. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -- Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni. 

37. PN-EN 12697-
12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -- Część 12: Określanie wrażliwości próbek 
asfaltowych na wodę. 

38. PN-EN 12697-
22 

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco -- Część 22: Koleinowanie. 

39. 
PN-EN 1097-8 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia. 

40. 
PN-EN 1097-3 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej 
i jamistości. 

10.2. Inne dokumenty 

41. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych, WT-1 Kruszywa, 2010. 

42. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe, 2010. 

43. Wymagania Techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, WT-2 Nawierzchnie 
asfaltowe, 2008. 

44. 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).  

45. ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. 

46. Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 
IBDiM 2002 r. 

47. ST D-05.03.05b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC 16 W” 

48. ST D-04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
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D.06.00.00  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

D.06.01.01  UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, w ramach "Przebudowy 
mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 

− humusowaniem, obsianiem, darniowaniem skarp nasyp 
− zastosowaniem elementów prefabrykowanych  
Ustalenia ST nie dotyczą umocnienia zboczy skalnych (z ochroną przed obwałami kamieni), skarp 
wymagających zbrojenia lub obudowy oraz skarp okresowo lub trwale omywanych wodą. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2.  Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami 
roślinności trawiastej. 

1.4.3.  Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w 
sposób trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje 
się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin 
pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów 
darniny układanych pod kątem 45o, ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, 
które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa trawą. 

1.4.4.  Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych. 

1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 
roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 
(bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.6. Moletowanie – proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, 
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, 
środków użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni 
gruntu. 

1.4.8.  Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie 
nieregularnym i zaokrąglonych krawędziach. 

1.4.9.  Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na 
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
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1.4.10.  Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką 
włókninową z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin 
motylkowatych, służąca do umacniania i zadarniania powierzchni. 

1.4.11.  Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką 
tkacką, dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: 
georuszty (płaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), 
geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone z różnych 
wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury 
w postaci siatki z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi 
węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących 
przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu). 

1.4.12.  Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) 
z lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją. 

1.4.13.  Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych 
parametrach jak używanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin 
motylkowatych. 

1.4.14.  Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych 
osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie 
zabezpieczająca przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 

1.4.15.  Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy 
o powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 

− darnina, 
− ziemia urodzajna, 
− nasiona traw oraz roślin motylkowatych, 
− prefabrykaty betonowe, 
− mech, szpilki, paliki i pale, 
− kruszywo, 
− cement, 
− zaprawa cementowa, 
− mieszaniny do mulczowania, hydromulczowania, hydroobsiewu oraz do zabiegów 

konserwacyjnych, 
− beton niekonstrukcyjny wg M.13.02.01 

2.3.  Ziemia urodzajna (humus) 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
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W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia 
urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 - 70%, 

b) zawartość fosforu (P2O5)    > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)    > 30 mg/m2, 
d) kwasowość pH     ≥ 5,5. 

2.4.  Nasiona traw 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 
[9] i PN-B-12074:1998 [4]. 

2.5.  Brukowiec 

Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 [1]. 

2.6.  Kruszywo 

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [2]. 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [3]. 

2.7.  Cement 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7]. 
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 

2.8.  Zaprawa cementowa 

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne 
z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6]. 

2.9.  Beton niekonstrukcyjny  

Beton niekonstrukcyjny powinien odpowiadać wymaganiom M.13.02.01. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 
− ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 
− ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 
− wibratorów samobieżnych, 
− płyt ubijających, 
− ew. sprzętu do podwieszania i podciągania, 
− hydrosiewnika z ciągnikiem oraz osprzętu do agrouprawy (np. włóki obręczowo-pierścieniowej, 

brony chwastownika - zgrzebła, wałowłóki), 
− cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych). 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport materiałów 

4.2.1.  Transport nasion traw 

Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem. 

4.2.2.  Transport elementów prefabrykowanych 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Do transportu można przekazać elementy, w których 
beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG. 

4.2.3.  Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami  i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4.  Transport cementu 

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [12]. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2.  Humusowanie 

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 
25 cm. 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 
do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez 
ubicie ręczne lub mechaniczne. 

5.3.  Umocnienie skarp przez obsianie traw ą i ro ślinami motylkowatymi 

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych 
polega na: 

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub, 
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu 

agrouprawowego, aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%, 
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych           i bylin w 

ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 
podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp), 
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c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) 
metodą mulczowania lub hydromulczowania. 

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 

5.4.  Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraźnie zabezpiecza przed erozją powierzchniową do czasu 
przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną. 

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna może być wykonana z biowłókniny, geosyntetyków,  
z płynnych osadów ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych np. metodą mulczowania lub 
hydromulczowania. 

Mulczowanie polega na naniesieniu na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, 
substratu torfu) z lepiszczem (np. emulsją asfaltową) w celu ochrony przed wysychaniem i erozją, 
w ilości od 0,03 do 0,05 kg/m2. 

Zaleca się wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej na wyprofilowanych skarpach, które 
jeszcze w stanie surowym powinny być niezwłocznie zabezpieczone przed erozją. Właściwe 
umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno  być wykonywane 
w optymalnych terminach agrotechnicznych. 

5.5. Układanie elementów prefabrykowanych 

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i płyty betonowe 

ażurowe. 

Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do 

wskaźnika Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o 

stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z 

zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 i 

utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Kontrola jako ści humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% 
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 
powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne 
ani lokalne zsuwy. 

6.3.  Kontrola jako ści umocnienia prefabrykatami 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 
− wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7, 
− szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
− odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
− równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm, 
− dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez 
humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie, elementami prefabrykowanymi, 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, brukowanie, obejmuje: 

− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
− ew. pielęgnacja spoin, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 
  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

  4.   PN-B-12074:1998 Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowłókniną. 
Wymagania i badania przy odbiorze 

  5.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

  6.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
  7.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania   i ocena zgodności 

  8.   PN-P-85012:1992 Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych 

  9.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
10.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

11.   PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
12.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 

tramwajowych. Krawężniki   i obrzeża chodnikowe 

10.2.  Inne materiały 

14.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999. 
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D-06.02.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI Z RUR POLIETYLEN OWYCH HDPE 
 
1. WSTĘP 
1. 1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem przepustów pod zjazdami, drogami bocznymi i dojazdowymi w ramach "Przebudowy 
mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
przepustów pod zjazdami, drogami bocznymi i dojazdowymi, wykonanych z PEHD, PP SN12. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust  – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego. 
1.4.2. Przepust rurowy  – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 
1.4.3. Przepust pod zjazdem  – przepust pod urządzonym miejscem dostępu do drogi (zjazdem), 
uzgodnionym z zarządzającym drogą. 
1.4.4. Polietylen HDPE  – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się 
dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na 
benzynę. 
1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 
1.4.6. Element zaciskowy  – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch 
odcinków rur. 
1.4.7. Polipropylen – tworzywo termoplastyczne charakteryzujące się wysoką odpornością chemiczną  
(na roztwory soli, mocne kwasy i zasady, alkohole, tłuszcze, oleje, estry, ketony), dzięki czemu ma on 
duże znaczenie jako tworzywo antykorozyjne. PP (polipropylen) nie jest odporny na działanie kwasu 
chlorosulfonowego, stężonego kwasu azotowego oraz chlorowców. Możliwe, jest jego spawanie oraz 
zgrzewanie.  
1.4.8. Podsypka – warstwa drobnego kruszywa (piasku) ułożona na fundamencie z kruszywa, 
bezpośrednio pod rurą z tworzyw sztucznych. 
1.4.9. Zasypka – odpowiednio dobrany grunt, który zostaje ułożony i zagęszczony wokół rury z tworzyw 
sztucznych i współpracuje z nią w przenoszeniu obciążeń. 
1.4.10. Nadsypka – warstwa gruntu ułożona bezpośrednio nad zewnętrzną ścianka rury z tworzyw 
sztucznych. 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno ść materiałów z Dokumentacj ą Projektow ą i aprobat ą techniczn ą 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z zapisami w Dokumentacji Projektowej oraz 
posiadać deklarację zgodności. 
2.2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

 rury polietylenowe HDPE lub rury polipropylenowe PP, 
 ewentualne elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające 

wymaganiom aprobaty technicznej, 
 materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z Dokumentacją 

Projektową i ST. 
 

2.3. Przepusty rurowe 
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Przepusty rurowe z PEHD lub PP kształtem i wymiarami powinny odpowiadać Dokumentacji 
Projektowej. Należy stosować rury o średnicach wewnętrznych Ø 500 mm, Ø 600 mm oraz Ø 1000 mm. 
Przepusty rurowe z PEHD lub PP powinny być wykonane z litego materiału o sztywności obwodowej 
SN12. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne powinny być gładkie, bez pęcherzy, zapadnięć, rys 
i wtrąceń ciał obcych. Barwa rur na całej powierzchni powinna być jednolita pod względem odcienia i 
intensywności. 

Końce rur muszą być obcięte zgodnie z pochyleniem skarpy. Rury powinny posiadać oznaczenia 
identyfikujące wyrób i zawierające: nazwę producenta, nazwę typu rury, symbol surowca, średnicę 
zewnętrzną i wewnętrzną, sztywność obwodową, numery norm, znak jakości, datę produkcji. 
Oznaczenie powinno być naniesione bezpośrednio na powierzchni rury w taki sposób, aby nie inicjowało 
pęknięć oraz było wyraźne i możliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem. 

Rury należy składować w położeniu poziomym, na płaskim i równym podłożu na podkładkach 
drewnianych lub z innego materiału nie powodującego uszkodzenia rur. Podkładki pod rury powinny być 
szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i rozmieszczone w odstępach 1-2 m. Rury w trakcie składowania 
powinny być chronione przed działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi.  

2.4. Materiały na ław ę z kruszywa 

Ława z kruszywa o grubości 20 cm, stanowiąca fundament pod przepusty, powinna być wykonana 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST 
D-04.04.02.  

2.5. Materiały na podsypk ę, zasypk ę i nadsypk ę 

Elementy przepustów z rur z tworzyw sztucznych zostaną posadowione na podsypce piaskowej. 
Podsypka powinna być wykonana z materiały niespoistego, wodoprzepuszczalnego, zagęszczalnego i 
wolnego od części organicznych. Podsypkę należy zagęści do wskaźnika zagęszczenia Is =0,98 wg 
Proctora. Podsypka powinna charakteryzować się uziarnieniem 0/2. Grubość podsypki powinna 
wynosić min 5 cm. 

Zasypka inżynierska wokół rury, do wysokości dolnej ćwiartki koła, powinna spełniać parametry takie 
jak podsypka pod rurę. Materiał na pozostałą część zasypki powinien charakteryzować się parametrami 
nie gorszymi niż materiał stosowany do nasypu drogowego. 

Nadsypka nad rurą powinna być wykonana z kruszywa mrozoodpornego o uziarnieniu 0/40 i 
różnoziarnistości (U > 5) umożliwiającej jego zagęszczenie. Parametry nadsypki nie mogą być gorsze 
niż zasypki. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak w.: 
 koparką, 
 ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, zagęszczarką, walcem lub innym sprzętem 

zagęszczającym,  
 sprzętem transportowym, 
 sprzętem do rozładunku rur, np. lekkim sprzętem dźwigowym (rozładunek może też być wykonywany 

ręcznie). 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej, instrukcjach 
producentów i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.4.2. 
Transport materiałów.  
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Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania lub uszkodzenia podczas transportu.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań Inżyniera: 
 ustalić lokalizację robót, 
 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
 usunąć przeszkody, w. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
 odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem. 
  
5.3. Wykonanie wykopów 
Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót powinno być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
Wykop pod ławę powinien mieć szerokość pozwalającą na dokładne zagęszczenie materiału zasypki 
wokół rury. Szerokość ta powinna wynosić co najmniej: średnica rury +  po min. 0,5 m poza obrys rury 
z każdej ze stron.  
Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości 
transportu. 
Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST D-02.00.00. 
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. Wykop należy wykonać w 
takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przepustu. 
 
5.4. Ława pod przepustem 
Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej ławie z kruszywa o grubości 20 cm oraz 
podsypce znajdującej się bezpośrednio pod rurą. Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora.  
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą: 
 dla wymiarów w planie ± 5 cm, 
 dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 

 
5.5. Zasypka przepustu 
Zasypkę rury przepustu do wysokości podanej w Dokumentacji Projektowej należy wykonać z piasku 
zgodnie z pkt. 2.5. Zasypka powinna być wykonywana: 
 równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
 warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika 

zagęszczenia Is ≥ 0,98. 
  
5.6. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepus tu  
Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom Dokumentacji 
Projektowej. Umocnieniu wlotu i wylotu przepustów należy wykonać z kamienia łamanego układanego 
na betonie C8/10  o grubości 10 cm, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
5.7. Roboty wyko ńczeniowe 
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 
warunków terenowych, takie jak: 
 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 
Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: rodzaj materiału użytego do wykonania 
ławy, usytuowanie ławy w planie, rzędne wysokościowe, grubość ławy, zgodność wykonania z 
Dokumentacją Projektową. 

6.3. Kontrola wykonania przepustu z rur z tworzyw s ztucznych 
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Rury z tworzyw sztucznych należy sprawdzać w zakresie: 

 kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne), wyglądu zewnętrznego, 
 posadowienia zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
  
6.4. Kontrola wykonania zasypki i podsypki 
Podsypkę i zasypkę należy sprawdzić w zakresie wymaganego zagęszczenia. 
 
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów  

Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie, sprawdzając ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót   
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonanie wykopu, 
 wykonanie ławy fundamentowej, 
 wykonanie zasypki. 

 
 

8.3. Zasady post ępowania w przypadku wyst ąpienia wad i usterek  

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. 
Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. ST.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 przygotowanie podłoża, 
 zakup, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, podsypką, zasypką, umocnieniem skarp 

według Dokumentacji Projektowej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
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2. PN-EN 12504-4  Badania betonu. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiekowej 

3. PN-EN 12504-2  Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badanie nieniszczące. Znaczenie 
liczbyodbicia 

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

6. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

7. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 

8. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

9. PN-B-06714-34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 

10. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 

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

12. PN-B24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

13. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

14. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

15. BN-88/6731-08               Cement. Transport i przechowywanie 

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

17. PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

18. PN-EN 1339:2005  Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

 

10.2. Inne dokumenty 

19. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. Ema-99. IBDiM – 1999 r.(zeszyt nr 
60) 
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D-06.02.01A  UMOCNIENIE UMOCNIENIE WLOTÓW I WYLOTÓW  PRZEPUSTÓW 
 

1. WSTĘP 
1. 1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem umocnienia skarp i dna rowów, umocnień wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami, 
drogami bocznymi i dojazdowymi w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy 
młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
umocnieniem skarp, rowów i ścieków, które obejmują wykonanie umocnienia  wylotów przepustów 
kamieniem układanym na betonie C8/10 gr. 10 cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kamień łamany układany na betonie  – warstwa kamienia naturalnego, łamanego lub polnego 
o wielkości 10-15 cm, stosowanego przy umocnieniu skarp, układana na warstwie z betonu 
cementowego. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą ST są: 

 kamień łamany lub polny, 
 beton klasy C8/10, 
 inne materiały pomocnicze. 

 
2.3. Umocnienie kamieniem łamanym układanym na beto nie 

2.3.1. Kamień łamany do umocnie ń 

Kamień stosowany do umocnienia skarp powinien być kamieniem łamanym lub polnym. Kamień łamany 
powinien pochodzić ze skał twardych, nie zwietrzałych i nie rozpuszczających się w wodzie. 

2.3.2. Beton na podkład  

Beton  klasy C8/10 powinien odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1 oraz ST „Podbudowa 
z betonu cementowego”. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien posiadać następujący sprzęt: 

 płyty ubijające do zagęszczania, ubijaki o ręcznym prowadzeniu lub wibratory samobieżne lub inny 
sprzęt do zagęszczania warstw w trudnodostępnych miejscach, 

 betoniarki do wytworzenia betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów  
Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Elementy prefabrykowane przewozić dowolnymi środkami transportu z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

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

5.2. Umocnienie kamieniem układanym na betonie 
Umocnienie skarp kamieniem łamanym stosuje się na skarpach nad wlotami i wylotami przepustów przy 
nachyleniu skarp 1:1,5.. 

5.2.1. Przygotowanie podło ża 
Podłoże pod kamień łamany należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998. 

5.2.2. Podkład betonowy 
Podkład pod kamień łamany na ścianach czołowych wlotu i wylotu stanowi warstwa betonu C8/10 
odpowiadająca wymaganiom zawartym w PN-EN 206-1 o grubości 10 cm, ułożona na przygotowanym 
wcześniej, wyrównanym i zagęszczonym podłożu – zgodnie z normą PN-S-02205. 

5.2.3. Układanie kamienia na warstwie betonu 
Kamień łamany należy układać na przygotowanym podkładzie z betonu. Kamień łamany układa się „pod 
sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. 
Układanie kamienia należy rozpocząć w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć 
brukowce największe. Kamień należy układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały 
się, a największy wymiar  kamienia był skierowany w podkład. Po ułożeniu brukowca szczeliny należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego poziomu. 

W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub 
warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

5.3. Ława  
Na odpowiednio przygotowanym podłożu należy ułożyć ławę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o 
grubości i szerokości zgodnej z Dokumentacją Projektową.  

5.6. Roboty wyko ńczeniowe 

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, tj. zatrawienia,  krzewów,  
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 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ści brukowania 
Kontrola polega sprawdzeniu ścisłości zabrukowania, płaszczyzny zabrukowania. 

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym 
samym brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu 
rozebranej powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 

 jednostką obmiarową jest [szt.] sztuka wykonanego umocnienia wlotu lub wylotu przepustu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m wykonania umocnienia i uszczelnienia rowu obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 ew. pielęgnacja spoin, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów, 
 wykonanie umocnienia skarp i dna rowu, 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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1 PN-EN 206-1 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

2 PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe -- Wymagania i metody badań. 

3 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

4 PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

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

6 PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

7 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 

8 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
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D-06.03.01. UTWARDZONE POBOCZE 
 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru utwardzonych poboczy w 
ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST  
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 

 pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego 4/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie z 
klinowaniem kruszywem 0/8 mm. 
 

1.4. Określenia podstawowe  

Definicje i określenia przyjęto zgodnie z normami materiałowymi i czynnościowymi oraz wg  PN-87/S-
02201  

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

 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  
Do wykonania uzupełnienie poboczy należy  stosować mieszankę kruszywa kamiennego łamanego o 
uziarnieniu 4/31,5mm . Kruszywa powinny spełniać wymogi według PN-S-06102:1997 „ Podbudowy z 
kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie” jak dla warstwy podbudowy zasadniczej.  

 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),  
 równiarek do profilowania,  
 ładowarek czołowych,  
 walców  
 płytowych zagęszczarek wibracyjnych,  
 przewoźnych zbiorników na wodę.  
 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  
Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.  



150 

 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Uzupełnianie poboczy  
Warstwę kruszywa należy ułożyć ze spadkiem 8% .Kruszywo należy ułożyć zgodnie z projektowanymi  
szerokościami i grubościami, uwzględniając zapas na zagęszczenie.  

5.3. Formowanie skarp  
Skarpom nasypu należy nadać pochylenie zgodne z projektem.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przeprowadzi badania kruszywa proponowanego do  

uzupełnienia poboczy .   

6.3. Badania w czasie robót  
W czasie wykonywania poboczy należy kontrolować:  

 zgodność rodzaju wbudowanego materiału z przewidywanym,  
 szerokość i spadek pobocza, 
 wilgotność kruszywa,  
 równomierność zagęszczenia. 
6.4. Pomiar cech geometrycznych wykonanego pobocza  
6.4.1. Pomiar szeroko ści poboczy  
Sprawdzenie szerokości poboczy wykonuje się przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą co 100m  
prostopadle do osi drogi. Szerokość nie powinna się różnić więcej niż 10 cm od projektowanej  

6.4.2. Sprawdzenie pochyle ń poboczy i skarp nasypu .  

Pochylenia skarp nasypu nie mogą się różnić więcej niż o 10% od projektowanych. Pochylenia poboczy 
powinny być zgodne z projektowanymi, z dopuszczalną tolerancją +-1%.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

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

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:  

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 rozłożenie materiału,  
 zagęszczenie poboczy,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1.  PN-S-06102:1997      Podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie.  

2.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych  powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu. 

3.  PN-78/B-06714         Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zanieczyszczeń. 
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M.11.00.00  FUNDAMENTOWANIE 

M.11.01.00  ROBOTY ZIEMNE 

M.11.01.01  WYKOPY 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu 
w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu wykopów pod 
podpory obiektu mostowego. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”.  

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do porównania faktycznego poziomu terenu 
z rzędnymi przyjętymi w Dokumentacji Projektowej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowych i porównywania ich 
z Dokumentacją Projektową. 
 

1.5.1. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, 
roboty powinny być wstrzymane do czasu podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
odpowiednich decyzji. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na 
grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na 
kurzawkę, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien 
natychmiast powiadomić o tym Inżyniera. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki w celu 
bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi służbami. 

 
1.5.2.  Odwodnienie terenu 

Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez: 
-  natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej się do wykopu 
z innego źródła 
- obniżenie  zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczającym do 
wykonania robót. 

 
1.5.3. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniżonych temperatur 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniżej +50C, roboty te 
należy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: „Wytyczne 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  
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2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

Wstępnie zakłada się, że wykopy będą wykonywane  jako szerokoprzestrzenne, zabezpieczone od 
strony rzeki stalowymi ściankami szczelnymi. 
Jeżeli Inżynier tak zadecyduje dopuszcza się zabezpieczenie wykopów drewnem. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonania konstrukcji podpierających 
lub rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane  
i odpowiadać wymaganiom PN-92/D-95017 i PN-75/D-960000. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu wg uznania Wykonawcy po 
akceptacji przez Inżyniera. 
Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 

- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsiennicowe, 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsiennicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, 
- dźwig i głowica wibracyjna do pogrążania ścianek szczelnych,  
- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Transport i przechowywanie materiałów 

Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. 
Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany. Wykonawca 
jest obowiązany do zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu 
budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywać się zgodnie 
z wymaganiami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do 
budowy i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntu. 
Wykonawca powinien pozostawić wzdłuż krawędzi wykopu pas szerokości 3,0 m (dla gruntów 
przepuszczalnych) i 5,0 m (dla gruntów nieprzepuszczalnych), na którym niedozwolone jest 
składowanie gruntu. 
Załadunek gruntu na środki transportowe powinien się odbywać w odległości co najmniej 2,0 m od 
krawędzi wykopu. 
Odległość między środkami transportu powinna wynosić co najmniej 1,5 m, tak aby w przypadku 
obsunięcia się warstw gruntu robotnicy mieli możliwość ucieczki.   
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
W projekcie tym winny  być zawarte rysunki  robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o 
odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Metoda wykonania wykopów robót ziemnych oraz zabezpieczenia wykopu powinna być dobrana 
w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim 
okresie, żeby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych 
w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Zaleca się wykonywanie wykopów 
szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niż 2,0 m a koparką do 4,0 m.  
Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji znajdujących się na, przyległym do robót ziemnych, terenie 
należy do obowiązków Wykonawcy.  
Jeżeli na terenie wykopów zostaną znalezione urządzenia nie przewidziane w Dokumentacji 
Projektowej (wodociągi, urządzenia kanalizacyjne, instalacje grzewcze, gazowe itp.) roboty należy 
wstrzymać, poinformować Inwestora, a do kontynuacji prac można przystąpić po konsultacji 
z odpowiednimi jednostkami sprawującymi kontrolę nad powyższymi urządzeniami. 
 
Obowiązkiem wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość uplastycznienia a nawet 
upłynnienia warstw gruntu, w których przewiduje się prowadzenie robót ziemnych. W związku 
z powyższym należy zabezpieczyć i zastabilizować dno wykopu warstwą chudego betonu.  
 
W celu uniknięcia przebicia hydraulicznego i powstania kurzawki, w trakcie prowadzenia prac należy 
uważać aby nie naruszyć warstw gruntu poniżej projektowanego poziomu. W przypadku przegłębienia 
wykopów poniżej projektowanego poziomu posadowienia, należy porozumieć się z Inżynierem celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.3. Wymiary wykopów fundamentowych 

Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli 
w planie, sposobu wykonywania wykopów, rodzaju gruntu, oraz konieczności i możliwości 
zabezpieczenia zboczy wykopów, poziomu wody gruntowej.  
W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpośredniego pochylenia skarp wykopu, 
należy uwzględnić w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz 
swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu , a wykonywanym 
w wykopie elementem budowli (ławy fundamentowej). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 
0,8m. 
Wykopy należy wykonywać z dokładnością w stosunku do projektowanych wymiarów: 

- w planie ± 10 cm 
- dla rzędnych dna ± 5 cm  

5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów ściank ą szczeln ą z grodzic stalowych  

Wstępnie zakłada się że wykopy pod podpory będą wykonywane w osłonie z grodzic stalowych, 
zabezpieczających dodatkowo przed zalewaniem wodami potoku i wodami gruntowymi. 
Wykonawca opracuje projekt techniczny wykonania ścianki lub alternatywnego zabezpieczenia 
wykopu i przedstawi go Inżynierowi do akceptacji.  

5.5. Rozbiórka zabezpiecze ń ścian wykopu 

Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopu powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej 
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza 
możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót ziemnych 

Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne z normą PN-68/B-06050 – Roboty ziemne 
budowlane oraz BN-83/8836-02 i obejmować: 

- zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
- prace pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w  podłożu, 
- odwodnienie wykopów, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów (jeśli występuje). 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest 1 metr sześcienny (m3) wykopów szerokoprzestrzennych. 
Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Obmiary ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w m3  w stanie rodzimym. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. 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 ST i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Płatność za 1 metr sześcienny wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, z oceną jakości 
wykonanych robót i na podstawie wyników pomiarów. 

 

9.2. Cena jednostkowa 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie zarysu fundamentów i krawędzi wykopów, 
- odspojenie gruntu (niezależnie od rodzaju), wydobycie i złożenie części gruntu na odkład w celu 

późniejszego zasypania fundamentów oraz załadowanie i odwiezienie pozostałej części gruntu 
na wskazane przez Inżyniera miejsce, 

- wykonanie na dnie wykopów rowów do ujęcia wody opadowej,  
- odwodnienie wykopu, 
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- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu oraz nadwyżki nad rzędną dna wykopu, 
- jeśli jest to konieczne, należy także uwzględnić w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody 

może powodować rozluźnienie gruntu i wypłukiwanie cementu podczas betonowania 
fundamentów, 

W przypadku zastosowania umocnienia ścian wykopu, w cenie jednostkowej należy uwzględnić 
również: 
- opracowanie przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu, 
- dostarczenie niezbędnego materiału i narzędzi, 
- wykonanie zabezpieczenia dostosowanego do warunków gruntowych, założenie bali i rozpór, 

pogrążenie ścianek szczelnych itp 
- rozbiórkę umocnienia i usunięcie materiałów stanowiących własność Wykonawcy poza teren 

pasa drogowego, 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 
i badania. 

2. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
4. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG ĘSZCZENIEM 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zasypania wykopów w 
ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 
0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy zasypywaniu wykopów pod 
podpory obiektu mostowego.  
Roboty obejmują: 
- wykonanie zasypki  
- zagęszczenie wykonanej zasypki 
Zasypka za przyczółkami powinna być wykonana w obrębie klina odłamu, ograniczonego płaszczyzną 
odchyloną od poziomu pod kątem 45st i znajdującą się w odległości 1 m od tylnej krawędzi podpory.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi  
w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 
 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg  wzoru: 

IS = 
ds

d

P

P
 

gdzie: 
Pd  - gęstość objętościowa szkieletu  gruntu w nasypie, określona wg BN-77/8931-12, w gramach 
na centymetr sześcienny,   
Pds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg PN-88/B-04481, 
w gramach na centymetr sześcienny. 

1.4.2. Wskaźnik różnorodności - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg  wzoru: 

U =
d

d
60

10

 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 
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2.2.  Materiał do zasypania wykopów 

Do zasypywania powinien być użyty grunt  nie zamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. 
torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). 
Jako materiał służący do  zasypki wykopów fundamentowych przyczółków, zasypki za przyczółkami  
należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości nie 
mniejszym od 5 i współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s.  
Trudno dostępne miejsca przestrzeni zasypywanej mogą być wypełnione gruntem stabilizowanym 
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypełnienie upłynnionym gruntem niespoistym.   

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3. 

Sprzęt zastosowany do wykonania zasypek podlega akceptacji przez Inżyniera. 
Do zagęszczania zasypek można zastosować sprzęt: 
- gładkie walce stalowe 
- walce ogumione 
- lekkie, średnie, ciężkie walce wibracyjne 
- ubijaki 
- lekkie, ciężkie płyty wibracyjne. 
 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 
techniki odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału zasypki nie może powodować obniżenia 
jego właściwości.    

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 

5.2.  Zasypywanie wykopów 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich i odbiorze  
projektowanych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być oczyszczone 
z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych,  
a w przypadku potrzeby odwodnione.  
 
Przed całkowitym zasypaniem wykopów za przyczółkami należy wykonać dreny z gruntu 
nieprzepuszczalnego, odprowadzające wodę z płyt przejściowych. Dreny należy wyprowadzić na 
skarpy lub stożki przyczółków.   

5.3.  Zagęszczenie gruntu nasypowego 

Grunt należy zagęszczać niezwłocznie po wbudowaniu. 
Każda warstwa gruntu nasypowego powinna być zagęszczana mechanicznie. Kolejną warstwę gruntu 
można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej warstwy. Grubość 
zagęszczanych warstw winna wynosić: 
- przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m, 
- przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m. 
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany 
ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej.  
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić co najmniej 1,0 wg Proctora. 
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Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość uzyskania 
wymaganego zagęszczenia gruntu. W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność 
powinna być zbliżona do optymalnej, w przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest 
wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie wstępnych prób na poletku 
doświadczalnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest większa od 
wilgotności optymalnej o wartość większą od odchyleń podanych w pkt.6., to grunt należy przesuszyć 
w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to 
zaleca się zwiększenie wilgotności gruntu przez zraszanie wodą.  
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
- rozścielać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym, 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 
zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczenie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola zasypania wykopów 

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

b)  Należy sprawdzić rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do zasypania wykopów. Grunt powinien 
odpowiadać wymaganiom punktu 2 niniejszej Specyfikacji: 
- skład granulometryczny i stopień różnoziarnistości należy sprawdzać wg PN-B-04481-grunty 

do zasypywania wykopów fundamentowych filarów nie powinny zawierać frakcji większych niż 
100 mm, stopień różnoziarnistości gruntów do zasypania wykopów fundamentowych 
przyczółków powinien być wyższy niż 5, 

- zawartość części organicznych należy sprawdzać metodą chemiczną (I.W. Tiurina) przez 
utlenienie za pomocą dwuchromianu potasu, 

- współczynnik filtracji dopuszcza się ustalać na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego 
porowatości (zaleca się korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorów 
Slichtera), a w przypadkach wątpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 
1996 „Badanie szczelności izolacji mineralnych składowisk odpadów”.    

Badania przydatności gruntów powinny być wykonane na próbkach pobranych z każdej partii 
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 3 razy na obiekt. 
c) Badanie wskaźnika zagęszczenia, wg pkt 1.4.1.  oraz PN-S-02205:1998 należy wykonywać co 

najmniej 3 razy na 500 m3 objętości zasypki, lecz nie rzadziej niż 3 razy dla każdej podpory.  
d) Wilgotność optymalną należy oznaczać na podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-

04481:1988. 
Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać ± 2% 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) przestrzeni wypełnienia gruntem zasypowym. Ilość 
robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. 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 ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 
9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- dostarczenie gruntu z odkładu lub, w przypadku zasypania wykopów piaskiem lub żwirem 

z dowozu, pozyskanie tego gruntu wraz z transportem na miejsce wbudowania,  
- oczyszczenie wykopów z zanieczyszczeń, 
- przygotowanie gruntu do wbudowania w wykopy, 
- wbudowanie zaakceptowanego przez Inżyniera materiału z jego zagęszczeniem do poziomu 

określonego w Dokumentacji Projektowej, 
- prowadzenie badań w trakcie zagęszczania zasypki wg pkt 6,  
- uporządkowanie terenu wokół podpory. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  

i badania przy odbiorze. 
3. PN-98/S-02205     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
5. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

10.2.  Inne 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  
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M.11.03.00 ROBOTY FUNDAMENTOWE 

M.11.03.01 Pale wielko średnicowe formowane w gruncie 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania pali 
fundamentowych w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w 
Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z wykonaniem pali wielkośrednicowych formowanych w gruncie o średnicy i długości 
określonej w Dokumentacji Projektowej. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi  
w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 

2.2. Beton klasy B30 

Wymagania odnośnie betonu podane są w SST M.13.00.00. 

2.3. Stal zbrojeniowa 

Zbrojenie stalą gatunku BSt500S.  
Wymagania odnośnie stali podane są w SST M.12.00.00. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3. 
Roboty palowe można wykonywać przy użyciu dowolnego typu palownicy zaakceptowanej przez 
Inspektora Nadzoru.  

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Zastosowane środki i sposób transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 
techniki odspojenia, sposobu załadunku i odległości transportu. 
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiału zasypki nie może powodować obniżenia 
jego właściwości.    

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt technologiczny 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone 
Roboty. Projekt Technologii i Organizacji Robót powinien zawierać m.in. projekt technologiczny 
konstrukcji pomocniczych (np. rampy) umożliwiających wykonanie pali i układ dróg technologicznych. 
 
 Za zgod ą Inwestora i Projektanta dopuszcza si ę zamian ę rodzaju posadowienia po średniego 
(np. na pale przemieszczeniowe). 

5.2. Usytuowanie pali 

Miejsce wykonywania pali wyznacza Wykonawca na podstawie Dokumentacji Projektowej 
w nawiązaniu do osi podłużnej obiektu mostowego i osi podpory. 

5.3. Wykonanie otworów dla pali. 

Otwór dla wykonania konstrukcji pala powinien być zabezpieczony przed obwałem ściany rurą 
osłonową. W czasie wiercenia otworu rura osłonowa powinna zawsze wyprzedzać dno otworu, co 
najmniej o 0.5 m. W czasie wykonywania odwiertu i formowania w nim pala należy bezwzględnie 
utrzymywać w otworze poziom wody co najmniej 1.5 m powyżej zwierciadła wody gruntowej, lub 
równy poziomowi zwierciadła wody w zalewie, co najmniej do czasu zakończenia betonowania. 
Podczas wiercenia otworu pala należy kontrolować zgodność rzeczywistych warunków gruntowych z 
podanymi w Dokumentacji Projektowej. W przypadku istotnych rozbieżności należy przed odbiorem 
otworu pala przez Inspektora Nadzoru uzgodnić z Projektantem dalsze postępowanie. Każdą różnicę 
właściwości gruntu w stosunku do przyjętych w Dokumentacji Projektowej, odnośnie warstwy, w której 
mają być zakończone pale, należy zgłosić Projektantowi. Głębokość wierconego otworu powinna być 
zgodna z Dokumentacją Projektową – zakłada się wwiercenie pali w warstwę KW/ST.  
Odbioru otworu pala dokonuje Inspektor Nadzoru i potwierdzić w Dzienniku Budowy. 

5.4. Formowanie pala 

Do formowania pala Wykonawca może przystąpić po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru wpisanej 
do Dziennika Budowy. Zezwolenie na formowanie pala powinno nastąpić w ciągu 1 godziny od 
zakończenia wiercenia. Zezwolenia udziela Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu wymagań podanych w 
pkt. 6. Umieszczenie zbrojenia powinno nastąpić bezzwłocznie po uzyskaniu zgody na formowanie 
pala. Wprowadzanie 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. 
Jeżeli betonowanie rozpocznie się po upływie: 
- 3 godzin, ale przed upływem 12 godzin (od zakończenia wiercenia), to należy pogłębić otwór o 0.5 

m, z wciśnięciem 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; 

- 12 godzin, to nie należy umieszczać zbrojenia w otworze, w tym przypadku bezpośrednio przed 
umieszczeniem zbrojenia otwór należy pogłębić o 0.75 m z jednoczesnym wciśnięciem rury na 
taką samą głębokość. 

Jeżeli przewiduje się, po zakończeniu wiercenia, przerwę w wykonywaniu pala, dłuższą niż 12 godzin, 
to należy wiercenie przerwać nad poziomem stopy pala, co najmniej 0.75 m i dokończyć wykonanie 
otworu na maksimum 3 godziny przed jego betonowaniem. 
W trakcie wyciągania rury osłonowej (w czasie betonowania) należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- spód rury osłonowej powinien być co najmniej 1,5 m poniżej poziomu mieszanki betonowej w 

otworze pala, 
- rurę wyciągać urządzeniem wywierającym na nią siły w sposób statyczny; w trakcie wyciągania 

rury należy co najmniej jeden raz na każdy 1 m wyciąganej rury ponownie ją zagłębić na 0.5 m. 
Górną część pala 2-3 m należy zagęścić wibratorami wgłębnymi. 
Pielęgnację betonu pala prowadzić zgodnie z M.13.01.00. 
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5.5. Betonowanie pala 

Betonowanie pala można wykonywać dowolnymi metodami, właściwymi do betonowania pod wodą, w 
zależności od posiadanego osprzętu. Technologię betonowania pala zatwierdza Inspektor Nadzoru. 
Zasady betonowania podane są w SST M.13.01.00. 
Sposób układania mieszanki betonowej powinien zapobiec jej zanieczyszczeniu oraz zapewnić dobre 
zespolenie betonu z gruntem. W początkowym okresie układania mieszanki nie wolno dopuścić do 
unoszenia się szkieletu zbrojeniowego wraz z rurą poprzez jego obciążenie. Betonowanie prowadzić 
do poziomu ok 20 cm powyżej projektowanego w przypadku pali podpór. Przed połączeniem z 
podporą należy rozkuć wierzchnią część pala do poziomu projektowanego. Wyciąganie rur wykonuje 
się sukcesywnie w miarę zapełniania otworu mieszanką betonową. 
Prędkość układania mieszanki betonowej powinna być, co najmniej 4 m3/h, zaś betonowanie pala 
powinno trwać nie dłużej niż 4 h. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
 
Tolerancje przy wykonywaniu pali: 
- położenie pala w stosunku do lokalizacji projektowej ±0.04 d (d-średnica pala); w przypadku 

większej niedokładności wymagana jest opinia Projektanta, sposób postępowania podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru; 

-  wychylenie pala w stosunku do określonego w projekcie wynosi 1/100 całkowitej długości; 
- rzędna posadowienia pala w stosunku do projektowanej wynosi ± 10 cm; 
- średnica pala - 2 cm, + bez ograniczenia; 
- rzędna głowicy pala ±5, cm; 
- w przypadku większej niedokładności wymagana jest opinia Projektanta; sposób postępowania 

podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
- Przed wydaniem zgody na formowanie pala Inspektor Nadzoru powinien sprawdzić: 
- usytuowanie pala, 
- zgodność warunków geologicznych z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
- usunięcie warstwy osadu na dnie otworu, 
- przygotowanie wykonawcy do formowania pala, a w szczególności: 
- zgodność zbrojenia z projektem, 
- przygotowanie urządzeń do wprowadzania betonu, 
- zapewnienie ciągłości betonowania. 
 
Wyniki kontroli wykonania pala należy zapisywać w metryce pala. Metryka powinna zawierać 
następujące dane: 
- numer pala, 
- rodzaj pala, 
- przekrój poprzeczny i długość pala, rzędną stopy pala, przekrój zbrojenia, klasę betonu, grubość 

otuliny zbrojenia, 
- sprzęt użyty do wykonywania pala , sposób zabezpieczenia ściany otworu, 
- datę i czas wiercenia, 
- datę i czas formowania pala, ewentualne przerwy w formowaniu, 
- warstwy gruntu, poziomy wody gruntowej, powierzchniowej, utrudnienia napotkane w czasie 

wiercenia otworu, 
- odchyłki od projektu: położenia, pochylenia, poziomów głowicy i stopy pala, 
- metoda betonowania pala, objętość zużytej mieszanki betonowej. 
- Próbki betonu do badań na ściskanie pobiera się w czasie wprowadzania mieszanki betonu do 

otworu w ilości nie mniejszej niż 3 z każdego pala.  
Próbki należy przygotowywać, przechowywać i badać zgodnie z PN-75/B-06250. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
 
Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wykonanego pala o średnicy i długości określonej w dokumentacji 
projektowej. Do długości pala nie wlicza się długości wystającego zbrojenia , ani nadlewki betonu.  
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

Zakres odbiorów obejmuje odbiory częściowe i odbiór ostateczny. 

* Odbiory częściowe: 

- sprawdzenie prawidłowości wytyczenia osi pali, 

- odbiór wywierconego otworu pala (przed rozpoczęciem jego betonowania), 

- odbiór szkieletu zbrojeniowego, 

- odbiór uformowanych pali. 

 

* Odbiór ostateczny zakończony sporządzeniem protokołu na podstawie: 

- metryki pala, 

- wyników badań cementu i kruszywa, 

- wyników badań betonu, 

- wyników pomiarów geometrycznych. 
 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za sztukę (szt) wykonanego pala według dokonanego 
obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla założonego sposobu wykonania i obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 
- wykonanie dróg dojazdowych i rampy dla palownicy, 
- zakup i dostarczenie materiałów oraz innych niezbędnych czynników produkcji, 
- wytyczenie osi pala, 
- wywiercenie otworu, 
- oczyszczenie wnętrza otworu, 
- wykonanie i montaż szkieletu zbrojeniowego, 
- wykonanie i transport mieszanki betonowej, 
- zabetonowanie pala, 
- wykonanie głowicy pala wraz z rozkuciem górnej części do poziomu 5 cm powyżej spodu oczepu, 
- wyrównanie powierzchni górnej i oczyszczenie wystającego zbrojenia, 
- wykonanie badań i sporządzenie dokumentów do odbioru, 
- oczyszczenie stanowiska pracy, 
- odpady i ubytki materiałowe, 
- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy palownicy i urządzeń towarzyszących 

oraz wykonanie i rozebranie niezbędnych pomostów.  
 - oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania pali wielkośrednicowych w obiektach 
mostowych. Warszawa 1991. Opracowanie IBDiM. 
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.  
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M.11.03.02 PRÓBNE OBCIĄŻENIE PALA 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania próbnego 
obciążenia pali fundamentowych w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy 
młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania Robót wymienionych w p. 1.1., 
związanych z wykonaniem próbnego obciążenia pali wielkośrednicowych . 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami podanymi  
w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 
 
Próbne obci ążenie  - obciążenie pala obciążeniem próbnym siłą przewidzianą w Dokumentacji 
Projektowej, mające na celu sprawdzenie zgodności obliczonych nośności z pomierzonymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 

Dokumentacja Projektowa nie obejmuje Projektu Próbnego Obciążenia. Obowiązek sporządzenia 
Projektu Próbnego Obciążenia spoczywa na Wykonawcy. Projekt Próbnego Obciążenia musi zostać 
zaakceptowany przez Projektanta oraz przez Inspektora Nadzoru. 
Projekt próbnego obciążenia oraz obciążenie próbne pala wykonane może zostać przez jednostkę 
naukowo-badawczą specjalizującą się w badaniach pali fundamentowych. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  2. 
 

3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  3. 

Sprzęt do przeprowadzenia próbnego Obciążenia (środki obciążające oraz sprzęt pomiarowy) 
powinien odpowiadać wymaganiom Projektu Próbnego Obciążenia oraz powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.  
 

4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
Transport sprzętu dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Próbnego Obciążenia, Projekt 
Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, 
w jakich będzie wykonywane próbne obciążenie pali. Projekt Próbnego Obciążenia podlega 
zatwierdzeniu przez Projektanta. 
Projekt próbnego obciążenia należy opracować przy następujących założeniach wyjściowych: 

- warunki pracy badanych pali powinny odpowiadać warunkom pracy pali w konstrukcji obiektu 
mostowego;  

- obciążenia należy przeprowadzić po osiągnięciu wystarczającej wytrzymałości betonu pali;  
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- obciążenie przeprowadzić metodą balastową; 
- zaleca się, aby obciążenie badanego pala osiągnęło wielkość przewidzianą w Dokumentacji 

Projektowej; 
- siłę obciążającą należy zwiększać stopniami równymi 1/8 ÷ 1/12 maksymalnego 

przewidzianego obciążenia próbnego, ewentualnie z odciążeniem po osiągnięciu wartości 
obciążenia projektowego.  

Stopnie przy odciążaniu i ponownym zwiększaniu siły mogą mieć wartość dwukrotnie większą; 
kolejne stopnie obciążenia należy utrzymywać do stabilizacji osiadań pala (gdy w dwu kolejnych 
okresach 10-minutowych przyrosty osiadań są mniejsze od 0,05 mm);osiadanie badanego pala należy 
mierzyć z dokładnością do 0,05 mm i kontrolować niwelacją z dokładnością ± 0,5 mm. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności przebiegu próbnego obciążenia z Projektem Próbnego 
Obciążenia i wymaganiami niniejszej SST. 
Wyniki badania przedstawia się w postaci wykresów osiadania pala w funkcji obciążenia oraz w funkcji 
czasu. 
Pale należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami jeżeli wszystkie badania określone w p.5 
dały wyniki dodatnie i zostały dotrzymane warunki postanowień tam zawartych. Osiadanie całkowite 
pala musi być mniejsze od osiadania pala określonego w projekcie próbnego obciążenia pali. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Jednostką obmiaru jest jedna sztuka (szt.) pala przewidziana do próbnego obciążenia. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Prawidłowość wykonania próbnego obciążenia ustala się komisyjnie przy udziale: 

- Inspektora Nadzoru, 
- przedstawiciela Projektanta, 
- Wykonawcy 

W czasie próbnego obciążenia sporządza się protokół zawierający co najmniej dane zawarte 
w przykładowym wzorze podanym w PN-78/B-02483. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Suma ryczałtowa uwzględnia sporządzenie Projektu Próbnego Obciążenia, uzgodnienie go z 
Projektantem, zapewnienie wszystkich niezbędnych do przeprowadzenia próbnego obciążenia 
środków, w tym środków transportowych, wykonanie próbnego obciążenia i doprowadzenia miejsca 
wykonywania próbnego obciążenia do stanu odpowiadającego wymaganiom określonym w 
Dokumentacji Projektowej. W sumie ryczałtowej mieszczą się również koszty obsługi geodezyjnej oraz 
koszty konstrukcji potrzebnych do obsługi pomiarów i wykonanie Projektu Technologii i Organizacji 
Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/B-02483 Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
Wytyczne techniczno-budowlane projektowania i wykonywania pali wielkośrednicowych w obiektach 
mostowych. Warszawa 1991. Opracowanie IBDiM. 
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.  
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M.12.00.00  ZBROJENIE 

M.12.01.00  STAL ZBROJENIOWA 

M.12.01.01  ZBROJENIE BETONU STAL Ą AIIIN 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem zbrojenia betonu, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu 
drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem zbrojenia z prętów stalowych wiotkich w żelbetowych elementach 
drogowych obiektów inżynierskich, takich jak pale fundamentowe, korpusy podpór i skrzydła, 
konstrukcje ustrojów niosących, płyty przejściowe, zabudowy chodnikowe.  

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy 
do 40 mm. 

1.4.2.  Partia wyrobu – wiązka drutów tego samego gatunku o jednakowej średnicy nominalnej, 
pochodząca z jednego wytopu. 

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 

2.2.2.  Stosowane materiały 

Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inżynierskiego można stosować następujące 
materiały: 
– stal do zbrojenia betonu, 
– drut montażowy, 
– podkładki dystansowe, 
– elektrody do spawania prętów zbrojeniowych. 

2.2.3.  Stal do zbrojenia betonu 
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Do zbrojenia betonu należy stosować stal klasy A-IIIN oraz gatunków zgodnych z dokumentacją 
projektową oraz ST. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-91/S-
10042 [2], PN-89/H-84023.06 [3], PN-82/H-93215 [4]. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć certyfikat zgodności z ww. Polskimi Normami. 
W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiadać aprobatę techniczną, 
potwierdzającą możliwość zastosowania prętów do zbrojenia betonu w obiektach mostowych oraz 
deklarację zgodności. 
Nowe gatunki stali mogą być stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej wydanej 
przez upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą (np. IBDiM), na podstawie wyników badań 
wykonanych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
Zastosowanie stali innych gatunków lub średnic, niż określono w dokumentacji projektowej, wymaga 
zgody Inżyniera oraz projektanta. 

2.2.4.  Zaświadczenie o jakości 

2.2.4.1. Atest 

Do każdej partii walcówki lub prętów wytwórca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o jakości - 
atest, stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy lub aprobaty technicznej. W ateście 
należy podać: 
a) nazwę wytwórcy, 
b) oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215 [4], 
c) numer wytopu lub numer partii, 
d) wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej, 
e) masę partii, 
f) rodzaj obróbki cieplnej (w przypadku dostawy prętów obrabianych cieplnie). 
W oznaczeniu należy podać: 
– nazwę wyrobu, 
– średnicę wyrobu, 
– długość prętów, 
– znak stali, 
– znak obróbki cieplnej, 
– numer normy, wg której pręty zostały wyprodukowane. 

2.2.4.2. Cechowanie 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do każdej wiązki prętów, kręgów 
lub kręgu, należy podać w sposób trwały: 
a) znak wytwórcy, 
b) średnicę nominalną, 
c) znak stali, 
d) numer wytopu lub numer partii, 
e) znak obróbki cieplnej (w przypadku prętów obrabianych cieplnie). 
Ponadto każdą wiązkę prętów i walcówki należy cechować trwałą czerwoną farbą olejną przez 
malowanie końców prętów od czoła z jednej strony każdej wiązki, natomiast na każdym kręgu 
walcówki - pasa o szerokości co najmniej 20 mm. 
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania PN-91/S-10042 [2] 
(z potwierdzeniem certyfikatem zgodności) lub posiadającej aprobatę techniczną (z potwierdzeniem 
deklaracją zgodności). 
Dostarczoną na budowę stal, która: 
– nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
– oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
– pęka przy wykonywaniu haków, 
należy odrzucić. 

2.2.5.  Wady powierzchniowe 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 
i pęknięcia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne łuski 
i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości 
są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek średnicy dla walcówki i prętów gładkich 

wg PN-82/H-93215 [4], 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm, licząc od średnicy rdzenia dla walcówki i prętów żebrowanych 

o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
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2.2.6.  Wymiary i masy 
Wymiary przekroju poprzecznego, jak średnice nominalne i ich dopuszczalne odchyłki, przekroje 
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyłki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych 
odchyłek, jak również wymiary i rozmieszczenie żeberek, średnice rdzenia powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-82/H-93215 [4]. 

2.3.  Drut monta żowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 
Średnica drutu wiązałkowego powinna być dostosowana do średnicy prętów głównych w złączu, ale 
nie mniejsza niż 1,0 mm. Przy średnicach większych niż 12 mm należy stosować drut o średnicy 1,5 
mm. 

2.4.  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 stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.5.  Elektrody do spawania zbrojenia 

Elektrody oraz inne materiały do spawania należy stosować według norm przedmiotowych, 
odpowiednio do gatunku stali, metody i warunków spawania, po akceptacji Inżyniera. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania zbrojenia powinien mieć do dyspozycji następujący sprzęt: 
– giętarki, 
– prostowarki, 
– nożyce do cięcia prętów, 
– lekki żuraw samochodowy, 
– sprzęt do transportu pomocniczego. 
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych 
powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie 
rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Miejsca lub 
elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport i przechowywanie materiałów 

Pręty dostarcza się w wiązkach związanych drutem stalowym, walcówkę o średnicy do 8 mm lub 
taśmę co najmniej w trzech miejscach, a walcówkę w kręgach związanych co najmniej w dwóch 
miejscach równomiernie rozłożonych. Masa wiązki nie powinna przekraczać 5 t, jeżeli przy 
zamówieniu nie uzgodniono inaczej. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób 
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z wymaganiami PN-88/H-01105 [5]. 
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. 
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Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, 
może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie zbrojenia do ułożenia, 
3. montaż zbrojenia, 
4. łączenie prętów, 
5. roboty wykończeniowe. 

5.3.  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. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie, a także projekt 
technologiczny zbrojenia, w którym zostaną m.in. określone miejsca i sposób łączenia prętów, jeśli nie 
zostało to podane w dokumentacji projektowej. 

5.4.  Przygotowanie zbrojenia 

5.4.1.  Oczyszczenie zbrojenia 

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 na zgodność z wymaganiami PN-82/H-
93215 [4]. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody, a 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. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

5.4.2.  Prostowanie zbrojenia 

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. 

5.4.3.  Cięcie i gięcie prętów 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza 
się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042 [2]. Na 
zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy  d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20 d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. 
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5.5.  Monta ż zbrojenia 

Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042 [2]. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie 
łuszczącej się rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami 
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową i powinna wynosić co najmniej: 
– 0,7 m     - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
– 0,05 m   - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
– 0,03 m   - dla zbrojenia głównego dźwigarów, 
– 0,025 m - dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów. 
Dla 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. Typ podkładek 
dystansowych powinien być zatwierdzony 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). 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

5.6.  Łączenie pr ętów 

5.6.1.  Zasady łączenia prętów 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042 [2]. 

5.6.2.  Łączenie prętów za pomocą spawania 

Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie 
uprawnienia. 
Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -50C. 
Stal, w zależności od klasy, należy spawać przy zachowaniu warunków dodatkowych wg PN-89/H-
84023.06  albo aprobaty technicznej. 
W mostowych obiektach 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, 
– czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z miejscowym bokiem płaskownika. 
Wymiary spoin i nośności połączeń spawanych należy przyjmować wg normy PN-91/S-10042 [2]. 
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin 
od krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. 

5.6.3.  Łączenie prętów na zakład bez spawania 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami 
oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim 
drutem lub spawać w ilości min. 30% skrzyżowań. Długości zakładów w połączeniach zbrojenia należy 
obliczać w zależności od ilości łączonych prętów w przekroju oraz ich wymaganej długości kotwienia 
wg normy PN-91/S-10042 [2]. 
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż: 
– dla prętów żebrowanych 50%, 
– dla prętów gładkich  25%. 
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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 2 d i niż 20 mm. 

5.7.  Kotwienie pr ętów 

Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy 
obliczać wg normy PN-91/S-10042 [2]. 
Minimalne długości kotwienia prętów prostych bez haków przyjmuje się: 
– dla prętów gładkich ściskanych - 30 d, 
– dla prętów żebrowanych ściskanych - 25 d, 
– dla prętów gładkich rozciąganych - 50 d, 
– dla prętów żebrowanych rozciąganych - 40 d. 

Minimalne długości kotwienia prętów kl. A-I i A-II przed hakami i odgięciami przyjmuje się: 
– dla prętów ściskanych ze stali kl. A-I i A-II  - 20 d, 
– dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-I  - 30 d, 
– dla prętów rozciąganych ze stali kl. A-II   - 25 d. 

5.8.  Roboty wyko ńczeniowe 

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.  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem 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. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.  Kontrola zbrojenia, przed przyst ąpieniem do betonowania 

6.3.1.  Kontrola materiałów 

Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu jakości materiałów na zgodność z dokumentacją 
projektową oraz podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót 
zanikających. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, każdorazowo, zgodnie z normą PN-82/H-93215 [4] 
należy sprawdzić: 
– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali, 
– stan powierzchni prętów, 
– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów. 
Nie ma konieczności badania stali zbrojeniowej spełniającej wymagania wg PN-91/S-10042 [2]. 
W przypadku wątpliwości, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w podpory i ustrój 
nośny, po komisyjnym pobraniu próbek, Inżynier zadecyduje, a Wykonawca zleci do jednostki 
badawczej wykonanie badania: 
– sprawdzenie masy (kg/m), 
– granicy plastyczności Re (MPa), 
– wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa), 
– wydłużenia A5 (%), 
– zginania na zimno. 
W przypadku wyników badań odbiegających od normy, należy odesłać partię stali z budowy. 
W przypadku przewidywanego łączenia prętów przez spawanie w niskiej temperaturze należy zbadać 
stal na udarność. Nie należy spawać prętów zbrojeniowych w temperaturze niższej niż -5°C.  

6.3.2.  Kontrola zbrojenia w trakcie montażu 
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Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być dokonana przez Inżyniera i fakt 
ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inżynier winien stwierdzić zgodność ułożonego 
zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi normami w zakresie gatunku i ilości prętów, ich 
średnic, długości i rozstawu oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia 
prętów w trakcie betonowania. 
Przedmiotem sprawdzenia powinny być: 
– średnice i ilości prętów, 
– rozstaw prętów, 
– rozstaw strzemion, 
– odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia, 
– długość prętów, 
– położenie miejsc zakończeń lub odgięć oraz zakotwień prętów, 
– wielkość otulin zewnętrznych, 
– powiązanie (połączenia) zbrojenia między sobą, 
– pewności utrzymania położenia prętów w trakcie betonowania. 
Dopuszczalne tolerancje: 
– różnice w rozstawie między prętami głównymi nie powinny przekraczać ± 0,5 cm, 
– różnice w rozstawie prętów w świetle nie powinny przekraczać ±  1,0 cm, 
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji nie może się różnić od projektowanego o więcej niż ± 1,0 

cm, 
– długość pręta między odgięciami nie powinna się różnić od projektowanej o więcej niż ± 1,0 cm, 
– rozstaw strzemion wzdłuż belek nie powinien różnić się więcej niż ± 2,0 cm, 
– odchylenie pręta od przewidzianego nachylenia względem poziomu nie powinno przekraczać 3%, 
– różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 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), 
– odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
– miejscowe wykrzywienie pręta nie może przekraczać ± 0,5 cm. 
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidłowości obciąża Wykonawcę robót, 
niezależnie od dokonanych uprzednio odbiorów. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kg  zbrojenia zmontowanego w szalunku oraz 1 szt . kotew talerzowych. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość ton zmontowanego zbrojenia tj. łączną 
długość zmontowanego zbrojenia poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar 
jednostkowy kg/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” , pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– zgodność wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, pod względem gatunków stali, średnic 

i kształtów prętów, 
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
– usytuowania zbrojenia równolegle do kierunku pracy prętów, 
– rozstawu prętów głównych i strzemion, 
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
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– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia, 
– czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
oraz niniejszej ST. 

 9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– dostarczenie projektu technologicznego zbrojenia, 
– oczyszczenie, wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych, 
– łączenie prętów, w tym spawanie „na styk” lub „na zakład” (ewentualnie z uwzględnieniem stali 

zużytej na zakłady), 
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z dokumentacją 

projektową i niniejszą ST, 
– wykonanie badań i pomiarów, 
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie 

ich poza pas drogowy. 
Cena jednostkowa uwzględnia również budowę i rozbiórkę pomostów roboczych potrzebnych do 
montażu zbrojenia. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane według wymagań dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1.  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie 

2.  PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
3.  PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
4.  PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
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M-20.02.00.00 BETON KONSTRUKCYJNY 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu konstrukcyjnego w ramach "Przebudowy mostu w 

ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego klasy; 

- B30  na bazie cementu portlandzkiego CEM I niskoalkalicznego klasy 42,5 N, 
- B35  na bazie cementu portlandzkiego CEM I niskoalkalicznego klasy 42,5 N, 

oraz ułożeniu go w monolitycznych elementach obiektów inżynierskich. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymałości 
nie mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B25 (C20/25). 
1.4.2.Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
1.4.3.Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30 (C25/30)) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. 
beton klasy B30 (C25/30) przy RbG = 30 MPa).  
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 
1.4.6. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 
odmrażania próbek betonowych. 
1.4.7. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia 
wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.8. Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten 
sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.   
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 1.5. 
Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inżynierskich powinny być 

spełnione wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporządzeniem [27]. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

 
2.2. Wytrzymało ść betonu 
 Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a 

także: 

b) w fundamentach i podporach obiektów mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, których 
najmniejszy wymiar jest większy od 60 cm, znajdujących się w nieagresywnym środowisku, z 
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wyjątkiem podpór mostów narażonych na niszczące działanie wody i kry – nie mniejszą niż B25 
(C20/25),  

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

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

e) w konstrukcjach sprężonych – nie mniejszą niż B35 (C30/37). 
f)  
2.3. Składniki mieszanki betonowej 
2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I 
niskoalkaliczny: 
1) do betonu klasy B30 (C25/30), B35 (C30/37) – klasy 42,5 N, 
2) do betonu klasy B45 (C35/45), B50 (C40/50) – klasy 42,5 N, 
spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2]. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 

Stosowane  cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

1) zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niż 
60%, 

2) zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A   - nie większa niż 20%, 
3) zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 
4) zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.   

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 
obejmującą: 
- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 [4], 
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 [4]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w 
normie PN-EN 197-1:2002 [2]. 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść  
w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz   
BN-88/6731-08 [5]. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest)  
wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [27] oraz  ST. Każda partia 
cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 12620 [26], a tymczasowo powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy betonu i 
odpowiadać wymaganiom wg PN-86/B-06712 [6] dla kruszyw mineralnych i Dz.U.Nr 63 [27] oraz PN-S-
10040 [17]. Ponadto kruszywo powinno spełniać wymagania określone w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2. 
2.3.2.1. Kruszywo grube  

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

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

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

2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie większa niż 10%, 
e) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż   5%, a 

nadziarna nie większa niż 10%, 
f) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%, 
g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 [7] nie wywołująca 

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

wzorcowej, 
k) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 
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l) dla betonów klasy B35 (C30/37) i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone 
doświadczalnie.  Do betonu klasy B30 (C25/30) powinno się stosować kruszywo o łącznym 
uziarnieniu mieszczącym się w granicach podanych na rysunku 1. 

Rysunek 1.Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 ÷16 mm (dla betonu klasyB30 (C25/30)) 

 

2) do betonu klasy B25 (C20/25) – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż   31,5 mm, 

spełniający następujące wymagania: 

a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-86/B-06712 [6]dla kruszywa 
marki 30, 

b) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%, 
c) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a 

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

w granicach podanych na rysunku 2. 
 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,6 mm (dla betonu klasy B25 (C20/25)) 

 
2.3.2.2. Kruszywo drobne 
 Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm 
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, 
spełniające wymagania w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%, 
b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 
c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%, 
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 
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e) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714.34 [7], nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

f) nie dopuszcza się grudek gliny.  
2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

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

PN-86/B-06712 [6]) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 [6] oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9], 
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [11], 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12], 
− należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla 

korygowania recepty roboczej betonu. 
2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody 

wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 [14]. 

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

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych 
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie 
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływy 
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 
 Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002 [24] oraz wymagania 
podane w „Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w 
budownictwie komunikacyjnym” [28]. 
 Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydaną 
przez IBDiM oraz atest producenta. 
 
2.4. Skład mieszanki betonowej 
2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 [15] tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony   zgodnie z „Rozporządzeniem” [27] i 
następującymi  zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

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

[15]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka opadowego. Dopuszcza 
się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między założoną 
konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be i ± 
10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową 
wg PN-88/B-06250 [15] nie powinna przekraczać: 
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− wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 
Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %,  
przy uziarnieniu kruszywa 

  0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 
1 Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 
3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 Beton narażony na stały dostęp 
wody, przed zamarznięciem 

4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

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

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

6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 
− z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek 

betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających 
różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

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

7) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
− 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 (C20/25) i  B30 (C25/30), 
− 450 kg/m3 dla betonu klas B35 (C30/37) i wyższych. 
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 

8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 
warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG . 

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Cecha 2.5. Wymaganie Metoda badań wg 

1 Nasiąkliwość Do 4 % PN-88/B-06250 [15] 

2 Wodoszczelnoś
ć 

Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15] 

3 Mrozoodpornoś
ć 

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

PN-88/B-06250 [15] 

  
 W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu 
powinno być wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego 
(NaCl), na oddzielnych próbkach. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
3.2.1. Dozowanie składników 

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

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

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. 

„gruszki”). Zabrania się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby 

zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 

betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 
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3.2.4. Podawanie mieszanki  
 Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy  przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.  

3.2.5. Zagęszczanie 
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 

drgań/min z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi 
się w płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  
4. 
4.2. Transport i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z  BN-88/6731-08 [5]. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosić 50 ±2 kg. Kolory 

rozpoznawcze worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2].   

Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach 

zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach 

zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża składów 

otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i 

czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 

wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania 

i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie 

z PN-EN 197-1:2002 [2]. Cement luzem powinien być przechowywany w specjalnych magazynach 

(zbiornikach stalowych, żelbetowych lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego 

załadowywania i wyładowywania cementu luzem, zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia 

kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli 

cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy 
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002 [2]. Każda partia 
cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
4.3. Transport i magazynowanie kruszywa 

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

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian 
w składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować 
mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów 
skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu 
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zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy 
niż: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. 

Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie.  

Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie 
przenośników taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry            i 12° 

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

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

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
5.2. Zalecenia ogólne 
5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową,  ST oraz z 
wymaganiami norm PN-88/B-06250 [15], PN-99/S-10040 [17] i „Rozporządzeniem” [27]oraz 
dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
 Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betoniarskie, projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

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

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

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

otuliny. 
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 
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– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
5.3.1. Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte 
w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 [17]. W 
przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na 
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane 
parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem 
szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
– zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji projektowej, 
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone, 
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do 

form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i 

odebrane, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej 
konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do 
wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed 
ułożeniem betonu. 

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych 
dokumentacją projektową: 
– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 
– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  
– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych): 

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

5.3.1.1.1 Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

1/200 l - w  deskach i belkach pomostów, 
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów/wiaduktów betonowych i   

żelbetowych, 
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów/wiaduktów betonowych 

i żelbetowych. 
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 

5.3.2. Rusztowania  
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu 

technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny 
spełniać wymagania podane w PN-99/S-10040 [17]. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie 
wykonawcze ustroju niosącego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych 
podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania 
mostów/wiaduktów należy uzgodnić z administratorem cieku/ rzeki/drogi oraz uzyskać wszelkie 
pozwolenia.  

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 
c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  niż wychylenie 

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

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. Wykonywanie 
masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera.  

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, 
w odniesieniu do 1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca 
mieszania mieszanki betonowej. 
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Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie 
wagowo z dokładnością ± 3% w przypadku kruszywa oraz  ± 2% w przypadku pozostałych składników. 
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki 
powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się 
uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania 
powinien być ustalony doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju 
urządzenia mieszającego, jednak nie powinien być krótszy niż          2 minuty. 
5.5. Podawanie, układanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej 
5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania 
wszystkich robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania 
w budownictwie.  

Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań 
zgodnie z dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości 
tych elementów obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, 
jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych 
podwykonawców). 
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

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

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy; 

– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne. 

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

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

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

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

− kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,35÷0,7 m, 

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

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

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

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

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

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

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 
dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie 
roboczej powinno być uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
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zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i 
zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 
− narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2÷3 mm lub zaprawy 

cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, dla których 
Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, 

− obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
 
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w  chwili  
układania  i zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni i 
uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania 
betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

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

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  
zakończenia betonowania   rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej 
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  Przy temperaturze  +15°C i wyższej, beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co   3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne 
dni jak wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda  stosowana  do  polewania   betonu  powinna   spełniać  wymagania   normy  
PN-EN 1008:2004 [14]. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

5.7. Rozbiórka deskowa ń i rusztowa ń 

Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości 
projektowej i po okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze 
rozformowanie elementów konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji 
Inżyniera. 
Deskowania i rusztowania powinny pozostawać 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. 
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla betonów z 
cementów portlandzkich dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy 
usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 
a) 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o 
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 
b) 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600 
cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 
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c) 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 
d) 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla płyt, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 
e) 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 
Przy stosowaniu betonów z cementów szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą ulec 
zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących 
wytrzymałości betonu. 
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i 
takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-
06251, przy czym za temperaturę, w zależności, od której określa się przewidywaną wytrzymałość 
betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z 
poszczególnych średnich temperatur dobowych. 
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inżyniera. 

 
5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 
a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad 

powierzchnię,   
b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST określającej warunki układania 
hydroizolacji, 

d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię 
płyty powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 
powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

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

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 
i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm, 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i 
wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną 
powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części 
wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie 
zatwierdzonym przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy 
naprawić betonem cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej 
przez Inżyniera. 
5.8. 5.9. Roboty wyko ńczeniowe 
 Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 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. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem 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 ST, 

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. 
6.3. Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy 
przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3 [4], 
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– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3 [4], 
– obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 

cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  Początek Stałość 
objętości 

(rozszerzalność
), mm 

wczesna normowa,  
po 28 dniach 

 czasu 
wią-zania, 

min 
po 2 

dniach 
po 7 

dniach 

Klasa 
32,5  

- ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 
Klasa 
42,5 

≥ 10 - ≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

Klasa 
52,5  

≥ 20 - ≥ 52,5 - ≥ 45 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 

W przypadku gdy: 
− czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3 [4], 
− cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2], 
− okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002 [2], 
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1 [3] 

Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  
należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9], 
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [11], 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].  

Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez 

IBDiM oraz PN-EN 934-2:2002 [24]. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
6.4. Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 
6.4.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
− nasiąkliwość betonu, 
− odporność betonu na działanie mrozu, 
− przepuszczalność wody przez beton. 

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w PN-88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział 

obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i 

terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega 

akceptacji Inżyniera. Projektant może określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także 

na próbkach laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej 
początku. Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Różnice pomiędzy przyjętą 
konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć wartości podanych w pkt. 2.4.1. 
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Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 

zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, 

ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.  2.3.4 niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 

ciśnieniową zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej 
podczas betonowania. Badanie to należy przeprowadzić używając przyrządu pomiarowego wg PN-
85/B-04500  [19]zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać 
przedziałów wartości podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji. 
6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o 
liczności określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu lub na jeden 
element obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3, 12 próbek w przypadku elementów konstrukcji 
betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na 
zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo 
po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-
88/B-06250 [15]. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-88/B-06250 [15]. W 
przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki należy 
sprowadzić do próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].  

Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej 
określonej wg   PN-88/B-06250 [15]. 

Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być 
przeprowadzane na próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na 
próbkach o innym wieku, należy wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej wiekowi betonu 28 
dni, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].  
6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie nasiąkliwości 
betonu przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz 
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy 
w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu.  Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 
konstrukcji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, zaleca się wykonanie badania na co najmniej 
na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania 
betonu. 
6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia 
mrozoodporności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz 
nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca się badanie mrozoodporności na próbkach wyciętych 
z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu 
w elementach mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg 
metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250 [15]). 

W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie 
mrozu powinno być wykonane  wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu 
solnego (NaCl), na oddzielnych próbkach. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są 

następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250 [15]: 
– próbka nie wykazuje pęknięć, 
– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

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

nie jest większe niż 20%, 
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 [15]: 

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

próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  
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6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia 

wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej 
niż raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z 
konstrukcji, pod warunkiem, że nie spowoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany 
stopień wodoszczelności betonu W8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w 
czterech na sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 [15], nie stwierdza się oznak 
przesiąkania wody. 
6.4.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów.  
6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 
 W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania 
betonu w konstrukcji. 
 Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 
– sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),  
– ultradźwiękowa (wg PN-74/B-06261 [21]), 
– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji), 
– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem 

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

6.5. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowyc h 
 Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 
dokumentacja projektowa albo ST nie przewidują inaczej.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 
– długość przęsła: ± 2,0 cm, 
– rozpiętość usytuowania łożysk: ± 1,0 cm, 
– oś podłużna w planie: ± 2,0 cm, 
– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych: ± 2,0 cm, 
– wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5 mm, 
– szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niż 3mm, 
– grubość płyt: +1% i -0,5%, lecz nie więcej niż  ± 0,5 cm, 
– rzędne wysokościowe: ± 1,0 cm, 

Tolerancje dla fundamentów: 
– usytuowanie w planie: ± 5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: ± 2,0 cm), 
–  rzędne wierzchu ławy: ± 2,0 cm, 
– płaszczyzny i krawędzie-  odchylenie od pionu: ± 2,0 cm, 

Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych: 
– pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm), 
– wymiary w planie: ± 2,0 cm dla podpór masywnych, ± 1,0 cm dla podpór słupowych, 
– rzędne wierzchu podpory: ± 1,0 cm. 
6.6. Kontrola rusztowa ń i deskowa ń 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego 
materiału zgodnie z: 
– PN-89/S-10050 [22] w przypadku  elementów stalowych, 
– PN-93/S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych. 

Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 
– łączniki, złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych 

stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 
– efektywność stężeń, 
– wielkość podniesienia wykonawczego, 
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 

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

poziomem wymaganym. 
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Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli 
geodezyjnej w nawiązaniu do niezależnych reperów.  

Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem 
powinny być prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te 
powinny być prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i 
rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia. 
6.7. Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne 
powierzchnie betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych 
nie mogą być widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez 
wewnętrzną wykładzinę deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. 
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy 
rozwarciu nie większym niż 0,2 mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-91/S-10042 [18]. 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. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.  

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie deskowań i rusztowań, 
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów). 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne“ oraz niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”, pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 betonu  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych (w tym projektów deskowań i rusztowań),  
– wykonanie operatów wodnoprawnych  i pozwoleń wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych 

(np. rusztowania) na czas robót nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń,  
– opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych, 
– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją projektową otworów jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
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– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 

– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu, 
– wykonanie i rozbiórka dojazdów i stanowisk roboczych, 
– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji, 
– koszt badań laboratoryjnych i polowych. 

Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i 

specyfikacji technicznej. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarz yszących   
 Cena wykonania robót określonych niniejsza ST 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. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne  
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 

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

3. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
4. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości 

objętości 
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-91/B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego 

10. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie kształtu 
ziarn 

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

12. PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
13. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -    Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
14. 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 

15. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
16. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe 
17. PN-99/S-10040 Obiekty  mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania 

i badania 
18. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie 
19. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
20. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
21. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 
22. PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
23. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i  badania 
24. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2. Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 
25. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
26. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
10.3. Inne dokumenty 
27. 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 

28. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie 
komunikacyjnym. GDDP, 1998 
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M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

M.13.02.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 

 

1.   WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego, w ramach 
"Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

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

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.4.2.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz z ST 
M.13.01.00 „Beton konstrukcyjny”.    

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 2. 
Dla betonu niekonstrukcyjnego, tzn. klasy niższej niż B25, stosowanego w drogowych obiektach 
inżynierskich nie obowiązują wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [16]. Beton powinien być wykonany zgodnie 
z zasadami podanymi w PN-88/B-06250 [14]. 

2.2.  Wytrzymało ść betonu 

Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową. 

2.3.  Składniki mieszanki betonowej 

2.3.1.  Cement  

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

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [3] oraz BN-
88/6731-08 [6]. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz 
z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań ST. Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu 
musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.2.  Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu klasy poniżej B25 powinno być marki nie mniejszej niż 20 
i odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 [7]  dla kruszyw mineralnych. Ponadto kruszywo 
powinno spełniać poniższe wymagania: 
– jako kruszywo grube powinien być stosowany żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym 

niż 31,5 mm, 
– łączne uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych na rysunku 1, 
– przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych należy uwzględnić wymagania pktu 

2.4, 
– ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego przekroju poprzecznego elementu 

i 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 

 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0÷31,5 mm (dla betonu klasy poniżej B25) 

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

z PN-86/B-06712 [7]) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 [7] oraz 
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8], 
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [10], 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11], 
− należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 [12] oraz 

stałości zawartości frakcji 0 ÷ 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami PN-

86/B-06712 [7], użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu, np. przez dodatek 
odpowiednich frakcji kruszywa.   
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2.3.3.  Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu należy czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej 
nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004[13]. 

 2.3.4.  Domieszki i dodatki do betonu 

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

2.4.  Skład mieszanki betonowej 

2.4.1.  Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z ST oraz normą PN-88/B-06250 [14] tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania 
przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami: 
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 

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

działanie czynników atmosferycznych i niż 0,55 dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem, 

3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór 
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm:  
– konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-

88/B-06250 [14]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka 
opadowego. Dopuszcza się badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. 
Różnice między założoną konsystencją mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć 
± 20% wartości wskaźnika Ve-Be i ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

– ilość zaprawy i łączną ilość cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm podano w tablicy 1. 
 
 

Tablica 1. Ilość zaprawy, cementu i kruszywa zapewniające urabialność mieszanki  betonowej 

 
 

Rodzaj elementu 

 
Zalecana ilość 

zaprawy  
w dm3 na 1 m3 

mieszanki betonowej 

Najmniejsza suma 
objętości absolutnych 

cementu i ziarn kruszywa 
poniżej 0,125 mm, w dm3 

na 1 m3 mieszanki 
betonowej 

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

 

450 ÷550 

 

80 

 
4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową 
wg PN-88/B-06250 [14], nie powinna przekraczać: 
− wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
− przedziałów wartości podanych w tablicy 2 w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających, 
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Tablica 2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza w %, 
 przy uziarnieniu kruszywa  

0 ÷ 31,5 mm 

1 Beton narażony na czynniki 
atmosferyczne 

3 ÷ 5 

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

 
5) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się  przekroczenie tej 

ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera. 
Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi: 

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

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

doświadczalną, zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. Przy 
projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej 
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10° C), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG. 

2.4.2.  Wymagane właściwości betonu 

Jeżeli ST nie podaje inaczej, beton powinien spełniać wymagania zestawione  w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 

1 Nasiąkliwość Do 5 % PN-88/B-06250 
[15] 

2 Wodoszczelnoś
ć 

Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 
[15] 

3 Mrozoodpornoś
ć 

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

PN-88/B-06250 
[15] 

  
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno 
być wykonane wg PN-88/B-06250 [14], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na 
oddzielnych próbkach. 
Uwaga: 
Dla betonu podłoża, którego zadaniem jest jedynie ochrona zbrojenia fundamentów przed 
zanieczyszczeniem gruntem, powyższe wymagania mogą być odpowiednio zmniejszone w ST lub 
dokumentacji projektowej. W podobny sposób mogą być obniżone wymagania dla betonu 
niekonstrukcyjnego w innych, mniej odpowiedzialnych elementach obiektu. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót powinien spełniać wymagania podane w ST DM.13.01.00,  pkt 3. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport i przechowywanie składników mieszan ki betonowej   

Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w ST M.13.01.00 [2],  pkt 4.2 i 4.3.   

4.3.  Ogólne zasady transportu masy betonowej 

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

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2.  Zalecenia ogólne 

5.2.1.  Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową,  ST     i z wymaganiami 
normy  PN-88/B-06250 [14] oraz dokumentacją technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę 
i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
betoniarskie, ewentualne projekty wykonawcze deskowań, projekt technologiczny betonowania. 
Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 
– wybór składników betonu, 
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 
– sposób transportu mieszanki betonowej, 
– kolejność i sposób betonowania, 
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 
– sposób pielęgnacji betonu, 
– warunki rozformowania elementu konstrukcji, 
– zestawienie koniecznych badań. 

5.2.2.  Zakres robót 

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

5.3.  Roboty przygotowawcze 

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

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

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

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

do form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Deskowania powinny zapewniać wykonanie elementów betonowych z dokładnością  ± 1 cm. 

5.4.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać zgodnie z zasadami podanymi w ST 
M.13.01.00 [2] pkt 5.4.  

5.5.  Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Zasady podawania i układania mieszanki betonowej, w tym roboty przygotowawcze, układanie 
i zagęszczanie, dostosowanie do warunków atmosferycznych w trakcie betonowania oraz pielęgnacja 
betonu powinny być zgodne z ST M.13.01.00 [2], pkt 5.5. 

5.6.  Rozbiórka deskowa ń 

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

5.7.  Wykańczanie powierzchni betonu 

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

5.8.  Roboty wyko ńczeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 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. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem 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 ST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone 
w pkt 2 lub przez Inżyniera. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.  Badania składników mieszanki betonowej 

 Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić 
kontrolę obejmującą: 
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996 [5], 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996 [5], 
– obecności grudek gliny. 
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla cementu 

 
Klasa 

cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek  Stałość 
objętości 

(rozszerzalność
), mm 

wczesna normowa, 
po 28 dniach 

czasu wią-
zania, min  po 2 

dniach 
po 7 

dniach 

Klasa 
32,5 

- ≥ 16 ≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 ≤ 10 

 
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 
W przypadku gdy: 
− czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996 [5], 
− cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [3], 
− okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002 [3], 
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996 [4] 

 Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy 
przeprowadzić kontrolę obejmującą: 
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [8], 
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [9] (dotyczy kruszywa grubego), 
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [10], 
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [11]. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 [7] dla żwiru marki 20. 
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-B-32250 [14].  
Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.4.  Kontrola jako ści mieszanki betonowej i betonu 

 Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 
− konsystencja mieszanki betonowej, 
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
oraz betonu: 
− wytrzymałość betonu na ściskanie, 
− nasiąkliwość betonu, 
− odporność betonu na działanie mrozu, 
− przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in. 
szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki 
i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 
Kontrolę jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać zgodnie z PN-88/B-06250 [14] 
oraz OST M-13.01.00 pkt 6.3. Wyniki kontroli powinny być zgodne z pkt 2.4 niniejszej OST. 

6.5.  Tolerancje wymiarów  

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

6.6.  Kontrola deskowa ń 

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

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

6.7.  Kontrola wyko ńczenia powierzchni betonowych 

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

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

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

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 betonu  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie i uzgodnienia projektów technologicznych,  
– opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych, 
– wykonanie deskowania, 
– oczyszczenie deskowania, 
– przygotowanie i transport mieszanki, 
– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  
– przygotowanie betonu i wykonanie warstw szczepnych w przypadku przerw roboczych, 
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– wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
– wykonanie przerw dylatacyjnych, 
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacja projektową otworów jak również 

osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 
– rozbiórkę deskowań,  
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych, 
– wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– odwiezienie sprzętu. 
Wszystkie roboty powinny być wykonane wg wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji 
technicznej. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejsza ST 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. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

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

4. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości. 
5. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
9. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4. Oznaczanie 

kształtu ziarn 
10. PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
11. PN-76/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
12. PN-771097-6:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

zawartości gęstości ziaren i nasiąkliwości 
13. 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 

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

   

10.2.  Inne 

16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735 
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M.13.03.00  PREFABRYKATY BETONOWE 

M.13.03.01  DOSTAWA I MONTAŻ PREFABRYKOWANYCH BELEK USTROJU NO ŚNEGO 

 

1.  WSTEP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące dostawy, montażu i odbioru 
prefabrykowanych belek ustroju nośnego w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 
689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż prefabrykowanych belek ustroju nośnego. 
W zakres robót wchodzą: 
- wykonanie lub zakup i dostarczenie na budowę wymienionych wyżej elementów, 
- montaż elementów, 
- wypełnienie spoin miedzy elementami. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Prefabrykowane belki typu KUJAN NG 18/890 

Wymagania dla elementów prefabrykowanych: 
- odchyłki długości elementów ±10mm, 
- odchyłki prostoliniowości ±5mm, ±1/500 długości, 
- odchyłki skręcenia przekroju, mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 
przekroju ±5mm, ±1/500 długości, 
- nie dopuszcza sie uszkodzeń mechanicznych dolnych powierzchni belek, 
- dopuszcza sie występowanie porów o wielkości maksymalnej 0,25 cm2 w ilości nie większej niż 
0,5% powierzchni belki, 
- powierzchnia górna prefabrykatu musi być mocno uszorstniona do głębokości bruzd i karbów około 
10mm, z przebiegiem w większości prostopadłym do osi belek. 
 
a) Wymagania dotyczące betonu: 
 
Prefabrykaty należy wykonać z betonu klasy B45 
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b) Wymagania dotyczące stali: 
Zbrojenie i sprężenie belek stalą A-IIIN należy wykonać zgodnie z Katalogiem „Mosty drogowe. 
Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych” BP-BDiM Transprojekt Sp. z o. o.  Warszawa 
2004, Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami podanymi w M.12.01.03. 
 
Dopuszcza się zastosowanie innego rodzaju belek prefabrykowanych przy założeniu zgodności 
geometrycznej i zgodności nośności oraz po wykonaniu projektu zamiennego (w tym obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych) zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 

 

3.  SPRZET 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
- dźwigiem samochodowym o udźwigu i wysięgu odpowiadającymi terenowym warunkom montażu 
belek prefabrykowanych 
- spawarka elektryczna wirowa. 
Sprzęt użyty do montażu prefabrykatów powinien być zgodny z zaleceniami producenta prefabrykatów 
i mieć akceptacje Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 
Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru Elementy powinny być układane poziomo, długością w kierunku jazdy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 

Zakres wykonywanych robót obejmuje ustawienie prefabrykatów na przyczółkach, 

5.2.  Uwagi szczególne 

5.2.1. Montaż prefabrykatów 
Przed przystąpieniem do montażu prefabrykatów należy ocenić ich stan techniczny. 
Belki należy ustawiać na miejscu montażu za pomocą dźwigu samochodowego. Należy zwrócić 
szczególna uwagę na osiowość ich usytuowania, prostoliniowość oraz usytuowanie wysokościowe. 

 

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1.  Zakres kontroli 

W zakres kontroli wchodzi: 
- sprawdzenie cech zewnętrznych elementów prefabrykowanych, 
- badania laboratoryjne, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zamocowania elementów. 

6.2.  Sprawdzenie cech zewn ętrznych 

Kontrola cech zewnętrznych polega na: 
- wykonaniu oględzin zewnętrznych 
- sprawdzeniu wymiarów elementów wg pkt. 2.2. niniejszej Specyfikacji – pomiaru należy 
dokonać za pomocą linijki z podziałka milimetrowa 
- sprawdzeniu równości powierzchni obrobionych, katów i uszkodzeń, zgodnie z BN-66/6775-01, 
- wizualnym sprawdzeniu faktury elementów. 
Badaniu podlega całość dostarczonej partii prefabrykatów. 
 
Do dostarczonych elementów Producent musi dołączyć atest zawierający: 
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- nazwę i adres producenta, 
- datę wystawienia atestu, 
- wykaz cech elementów objętych atestem, 
- krótki opis prowadzonych badan zgodnych z aprobata techniczna wyrobu. 

6.3. Badania laboratoryjne 

W zakres badan wchodzi: 
- badanie cech wytrzymałościowych, 
- badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04102, 
- badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102. 
Wyniki badan dostarcza wytwórnia. 

6.4.  Sprawdzenie prawidłowo ści monta żu elementów 

W zakres kontroli wchodzi: 
- wizualna ocena jakości robót, 
- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia – przy pomocy łaty, odchylenie nie powinno być większe niż 
5mm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego elementu. Do płatności przyjmuje sie rzeczywista 
ilość prefabrykatów ustawionych i odebranych. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Dokonuje sie następujących odbiorów: 
- odbiór elementów prefabrykowanych przed ich wbudowaniem na podstawie badan i kontroli wg. pkt. 
6.2. i 6.3. niniejszej ST, 
- końcowy odbiór ułożonych prefabrykatów na podstawie kontroli wg pkt. 6.4. niniejszej ST, z odbioru 
końcowego sporządza sie protokół. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Cena jednostkowa obejmuje zakup i dostarczenie na budowę belek prefabrykowanych oraz innych 
niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie podłoża pod elementy, osadzenie prefabrykatów 
oraz oczyszczenie miejsca pracy. W cenie jednostkowej mieszczą sie również ubytki i odpady. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne. 
3. PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcji mostowe. Wymagania i badania. 
4. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcji betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
5. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Nazwy i określenia. Losowy wybór jednostek 
produktu do próbki. 
6. Katalog: Mosty drogowe. Zespolone mosty płytowe z belek strunobetonowych. Transprojekt – 
Warszawa Sp. z o. o. 
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M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE 

M.13.03.01a PREFABRYKOWANE GZYMSY Z POLIMEROBETONU 

 

1.  WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem i montażem gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu na płycie  
ustroju niosącego, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w 
Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest materiałem pomocniczym do opracowania specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na obiektach inżynierskich. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem oraz montażem desek gzymsowych z polimerobetonu. 

1.4.  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 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 2.  

2.2.  Materiały do wykonania gzymsów prefabrykowany ch  

2.2.1. Polimerobeton 

Elementy prefabrykowane gzymsów  powinny być wykonane z polimerobetonu o właściwościach 
podanych w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Właściwości polimerobetonu dla gzymsów prefabrykowanych 

Lp. Właściwości Jednostk
a 

Wymagani
a 

Badania wg 

1 Wytrzymałość gwarantowana 
polimerobetonu na ściskanie 

MPa ≥ 80 
Instrukcja ITB 

nr 194 [8] 
2 Wytrzymałość gwarantowana 

polimerobetonu na rozciąganie 
przy zginaniu 

 
MPa 

 
≥ 20 

Instrukcja ITB 
nr 194 [8] 

3 Nasiąkliwość polimerobetonu % ≤ 0,25 
PN-B-04101:1985 

[3] 
4 Porowatość polimerobetonu % ≤ 9  
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5 Gęstość objętościowa  kg/m3 2300  

6 Stopień mrozoodporności  ≥ F150 
PN-B-06250:1988 

[4] 
7 Twardość wg Brinella MPa ≥ 160  
8 Ścieralność na tarczy 

Boehmego 
cm 0,10 PN-B-04111:1984 

[5] 
 
2.2.2. Prefabrykaty 

Prefabrykaty gzymsowe powinny być wykonane w wytwórni, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 
Zewnętrzna powierzchnia płyty gzymsowej powinna być zabezpieczona antykorozyjnie w wytwórni, 
w sposób zaaprobowany przez Inżyniera, np. gładkim laminatem na bazie żelkotu poliestrowego. 
Barwa widocznej powierzchni powinna być uzgodniona z Inżynierem. 
Elementy prefabrykowane z polimerobetonu powinny spełniać wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Właściwości elementów prefabrykowanych gzymsów 

Lp. Właściwości Jednostk
a 

Wymagania Badania wg 

1 Odchyłki długości elementów mm ≤ 3 
PN-B-

10021:1980 
[7] 

 
BN-80/6775-

03/01 [6] 

2 Odchyłki innych niż długość 
wymiarów elementów 

mm ≤ 2 

3 Odchyłki prostoliniowości mm 
≤ 2 

≤ 1/500 
długości 

4 Odchyłki skręcenia przekroju 
mierzone wzajemnym 

 
mm 

≤ 2 
≤ 1/500 
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przesunię-ciem 
odpowiadających sobie 
punktów przekroju 

długości 

5 Równość powierzchni: szczerby 
i uszkodzenia powierzchni 
elemen-tów 
polimerobetonowych widocz-
nych po wbudowaniu  

 
mm 

 
<1 

 
Prefabrykaty powinny być wyposażone w zbrojenie umożliwiające zakotwienie prefabrykatu w płycie 
pomostu. Zbrojenie powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania ST M.12.01.00 [2].  

2.3.  Materiały do uszczelniania spoin 

Do uszczelniania styków między prefabrykowaną deską gzymsową i gzymsem wylewanym na mokro 
oraz szczelin między deskami gzymsowymi należy stosować  zestaw do uszczelniania szczelin 
dylatacyjnych narażonych na działanie wody, odpowiednio przeznaczony się do wypełniania szczelin 
poziomych i pionowych. Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania dokumentacji 
projektowej i ST. Dla użytych materiałów uszczelniających Wykonawca przedstawi  Polską Normę, 
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną. Jeżeli ST 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 ok. 10 cm.  

 
Alternatywnie można stosować jednoskładnikowy kit poliuretanowy lub silikonową masę zalewową, 
sieciujące pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzący do postaci 
elastycznej gumy. Materiał uszczelniający powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych 
soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Materiał powinien zachowywać właściwości elastyczne 
w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do –30°C) i wykazywać odporność na starzenie 
w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, 
zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu. 
Kit poliuretanowy lub silikonowy można też stosować do uszczelnienia styków między prefabrykatami. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Przewiduje się ręczny montaż desek gzymsowych. Do aplikacji materiału uszczelniającego należy 
stosować narzędzia rekomendowane przez producenta, np. pistolety na sprężone powietrze lub ręczne 
pistolety ciśnieniowe.  

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt  4. 

4.2.  Transport materiałów 

4.2.1. Transport i składowanie prefabrykatów 



205 
 

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. 

4.2.3. Transport i składowanie materiału do uszczelniania spoin 

Materiały uszczelniające należy przewozić i składować w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w pozycji stojącej. Transport opakowań z materiałami może się odbywać dowolnym środkiem 
transportu pod warunkiem zachowania warunków określonych przez producenta. Podczas transportu 
opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 
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. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− montaż deski gzymsowej, 
− wykonanie uszczelnień, 
− roboty wykończeniowe. 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 
− ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
− określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

5.4.  Monta ż deski gzymsowej i wykonanie uszczelnie ń 

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”. 
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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. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem 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. 

6.3.  Kontrola materiałów 

6.3.1. Kontrola elementów prefabrykowanych 

Materiały należy kontrolować na podstawie atestów i aprobat technicznych na zgodność z pktem 2 
niniejszej ST. Właściwości polimerobetonu należy kontrolować na podstawie atestu producenta 
i porównanie ich z wymaganiami ST, pkt 2.2.1, tablica 1. Dodatkowo należy sprawdzić wygląd 
zewnętrzny prefabrykatów na podstawie oględzin elementu, przez pomiar i policzenie uszkodzeń 
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu oraz pomierzenie odchyłek od nominalnych 
kształtów.  Pomiary długości i głębokości uszkodzeń oraz odchyłek: wymiarów, prostoliniowości, 
skręcenia przekroju należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 
1 mm, zgodnie z PN-80/B-10021 [7]. Dopuszczalne odchyłki i wady powierzchni podano w pkcie 2.2.2, 
tablica 2. 
Należy skontrolować zbrojenie do zakotwienia prefabrykatu w betonie; pręty powinny być czyste 
i wyprostowane.    

6.3.2. Kontrola  materiałów uszczelniających 

Materiały uszczelniające należy kontrolować na podstawie  atestów producenta i porównanie ich 
właściwości z wymaganiami ST pkt 2.3. 

6.4.  Kontrola zamontowania prefabrykowanej deski g zymsowej  

Sprawdzenie prawidłowości montażu prefabrykatów gzymsowych obejmuje: 
a)   wizualną ocenę jakości robót, 
b) sprawdzenie szerokości spoin na zgodność z dokumentacją projektową; szerokość spoiny nie 

powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 2 mm, 
c) sprawdzenie prostoliniowości ułożenia (odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie powinny 

być większe niż 2 mm), 
d) niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia (odchylenia rzędnych nie 

powinny przekraczać 2 mm), 
e) sprawdzenie wykonania uszczelnienia między deską gzymsową i płytą gzymsową. 
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Przed wykonaniem uszczelnienia należy sprawdzić stan szczeliny, która powinna być czysta, 
odkurzona i sucha. Szczelina powinna być wypełniona materiałem uszczelniającym na pełną 
głębokość.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.  

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową  jest m (metr) gzymsu z desek prefabrykowanych. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie prefabrykatu do 
zespolenia z betonem wykonywanym „na mokro” i przygotowanie szczelin do wypełnienia. Odbiór tych 
robót powinien być zgodny z wymaganiami ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej 
Specyfikacji Technicznej.  

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonania gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu obejmuje:  
− 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, 
− uporządkowanie terenu. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. DM.00.00.00 Wymagania ogólne 
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2. M.12.01.00 Stal zbrojeniowa 

10.2.  Normy 

3. PN-B-04101:1985 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
4. PN-B-06250:1998 Beton zwykły 
5. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

7. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech cech 
geometrycznych 

10.3.  Inne dokumenty 

8. Instrukcja ITB nr 194 – Wytyczne badania cech mechanicznych polibetonu na  
próbkach wykonanych w formach, Warszawa, 1998 
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M.15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE 

M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE 

M.15.01.02 IZOLACJE BITUMICZNE WYKONYWANE NA ZIMNO 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem izolacji powłokowych, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 
689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót związanych 
z malowaniem „na zimno” roztworem asfaltowym powierzchni betonowych, które stykają się 
z gruntem. 

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Zgodno ść materiałów z dokumentacj ą projektow ą 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Dla 
zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi aktualną Polską Normę, aprobatę techniczną 
wydaną przez IBDiM lub europejską aprobatę techniczną. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez 
materiał izolacyjny wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 

2.3.  Stosowane materiały 

Jeżeli dokumentacja projektowa i ST nie przewidują inaczej, do wykonania izolacji cienkiej można  
stosować następujące materiały: 
a) do gruntowania - rzadki (R) roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. 

Działanie roztworu powinno polegać na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, 
wiązaniu pozostałych pyłów oraz na stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do 
podłoża. Środek powinien być odporny na działanie temperatury do 60°C.  Środka nie należy 
stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się go na zimno, bez 
podgrzewania w temperaturze powyżej +5°C. Zależnie od porowatości podłoża zużycie materiału 
wynosi 0,3÷0,45 kg/m2 powierzchni zabezpieczanej. Przy aplikacji należy zachować szczególne 
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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. 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania PN-B-24620:1998 [2]. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować prostym sprzętem malarskim, jak pędzle, 
wałki, szczotki dekarskie odporne na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie 
węglowodorów aromatycznych oraz sprzętem do oczyszczania powierzchni betonowej (piaskownicy 
z filtrem przeciwoolejowym).  

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport i przechowywanie materiałów 

Roztwór asfaltowy powinien być pakowany w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Bębny należy 
magazynować w pozycji stojącej z dala od źródeł ognia i elementów grzejnych, w warunkach 
zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał, pakowany jak 
wyżej, może być przewożony dowolnymi środkami transportu z zachowaniem przepisów 
obowiązujących przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny ze 
środkiem gruntującym należy ustawiać w pozycji stojącej, ściśle jeden obok drugiego najwyżej 
w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed 
ewentualnym przesunięciem i uszkodzeniem. 
Na każdym opakowaniu środka powinna być umieszczona etykieta zawierająca następujące dane: 
− nazwę i adres producenta, 
− datę produkcji, 
− numer partii wyrobu, 
− masę netto, 
− termin przydatności do użycia, 
− numer PN lub informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej, 
− napis „Ostrożnie z ogniem”. 
Roztwory asfaltowe należy składować w suchym pomieszczeniu, z dala od źródła ciepła i światła, 
w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Izolacja cienka powinna być wykonywana zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
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5.2.  Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
− roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża betonowego, 
− zagruntowanie podłoża betonowego roztworem rzadkim, 
− naniesienie dwóch warstw izolacji z roztworu półgęstego, 
− roboty wykończeniowe. 

5.3.  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. 

5.4.  Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych  

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału 
dotyczących wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza. Podczas 
wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. 
Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach 
i aprobatach technicznych. Jeżeli warunki pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty 
należy przerwać i wznowić je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunków atmosferycznych 
należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. 
Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać przy dobrej 
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie silnego wiatru, podczas opadów śniegu, 
deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a także w czasie, 
gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura 
powietrza oraz podłoża jest wyższa od +5°C i niższa od +35°C. W pobliżu wykonywanych robót nie 
mogą być składane żadne materiały sypkie i pylące. 
Przed nałożeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej (warstwy gruntującej), Wykonawca powinien 
sprawdzić czy wilgotność podłoża gruntowego jest zgodna z wymaganiami producenta. Jeśli 
producent nie określa innych wymagań, wilgotność podłoża na głębokości 20 mm nie powinna być 
wyższa niż 4%. Jeśli powyższy warunek nie jest spełniony, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 
powinien zastosować system osuszania podłoża betonowego zaakceptowany przez Inżyniera. 
Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewać na otwartym ogniu. W okresie 
chłodów materiały te doprowadza się do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek 
w gorącej wodzie lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowę gotowe 
preparaty nie mogą być rozcieńczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiałami 
izolacyjnymi. 
W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, ponieważ 
materiały stosowane do wykonania izolacji są łatwopalne. Należy unikać otwartego ognia w promieniu 
20 metrów od miejsca pracy lub składowania materiałów. 

5.5.  Przygotowanie powierzchni  betonowej do uło żenia 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” [5]. 
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. 
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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 [3], 

− 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. 

5.6.  Gruntowanie podło ża 

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[4]. 
Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inżyniera. 
W pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych. Do 
gruntowania powierzchni betonowej asfaltowym środkiem gruntującym można przystąpić, gdy beton 
jest w wieku co najmniej 14 dni, ale zaleca się  28 dni. Gruntowanie podłoża wykonuje się przez 
jednokrotne pomalowanie powierzchni roztworem asfaltowym w ilości zalecanej przez producenta 
(zwykle jest to od 0,3 do 0,45 kg/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. 

5.7.  Układanie kolejnych warstw izolacji cienkiej 

Przed ułożeniem następnych warstw izolacji zagruntowana powierzchnia powinna być całkowicie 
sucha. Można to sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie 
zatłuszczoną lub zakurzoną), gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór 
gruntujący jest już dostatecznie suchy. 
Zagruntowaną powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie. Zużycie materiału 
wynosi około 0,8 do 1,0 kg/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. 
 
5.8.  Roboty wyko ńczeniowe 
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. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”, pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem 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, 
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. Wzór protokołu przedstawiono 
w załączniku 1.   

6.3.  Badanie w czasie robót 

6.3.1.  Kontrola przygotowania podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5. Przykład protokołu z kontroli 
przygotowania podłoża podano w załączniku 2. 

6.3.2.   Kontrola zagruntowania podłoża betonowego 

Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie: przy stosowaniu 
asfaltowych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być czarna lub 
ciemnobrązowa i matowa. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry. 
Kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez 
sprawdzenie ilości zużytych materiałów, ilości dozowanych składników, czasu aplikacji. 
Z ułożenia środka gruntującego należy sporządzić protokół. Wzorzec protokołu został zamieszczony 
w załączniku 3. 

6.3.3.  Kontrola wykonania izolacji właściwej 

Kontrola wykonania izolacji właściwej polega na: 
− kontroli zużycia środka izolacyjnego - powinna być zgodna z kartą techniczną materiału, 
− całkowitej grubości wykonanej izolacji - powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
− wyglądu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, 

o jednolitej barwie, bez pęcherzy, złuszczeń i innych wad, powłoka powinna ściśle przylegać do 
zagruntowanego podłoża. 

6.3.4.  Kontrola warunków atmosferycznych 

W trakcie trwania robót należy na bieżąco sprawdzać warunki atmosferyczne i porównywać je 
z wymaganiami producenta podanymi w kartach technicznych materiałów. Z warunków 
atmosferycznych należy sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załączniku 4.  
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 .  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

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 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz 
niniejszej ST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

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. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

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 
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10.2.  Inne dokumenty 

Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych konstrukcjach  obiektów 
mostowych, GDDP, Warszawa, 1998 
 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

PROTOKOŁY WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Kontrakt nr ………............. 
Nazwa kontraktu…………. 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 
ASFALTOWEGO ŚRODKA IZOLACYJNEGO 1) 

 
Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: ………………………………………………………………………………… 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 
 

Nazwa materiału (rodzaj)  
Producent  
Numer partii  
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność 
opakowań) 

 

Numer dostawy  
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r.)  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, 
z dnia, wielkość dostawy objętej danym certyfikatem 
lub deklaracją) 

 

Stan opakowania2):  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ] 
Wygląd zewnętrzny2):  
− barwa  
− zawiesina [   ] tak      [   ] nie 
− osad [   ] tak      [   ] nie 
− zanieczyszczenia [   ] tak      [   ] nie 
Konsystencja  
Inne  
Uwagi  

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Kontrakt nr ………………. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO  

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 
Element: ……………………………………………………………………………………. 
Zakres robót: ……………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ……. 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 
 
 

Sposób czyszczenia  

Wytrzymałość  na 
odrywanie1)  (MPa) 

wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ………….  wartość minimalna 

………… 
[   ] w normie                [   ] poza normą 

Czystość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia 
wymagania 

Gładkość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia 
wymagania 

Równość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia 
wymagania 

Wilgotność podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia 
wymagania 

Data i godzina 
zakończenia prac 
przygotowania podłoża 

Data 
…………….. 

Godzina 
…………….. 

Inne   

Uwagi  

Jakość  przygotowanego 
podłoża: 

[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań 
      (kwalifikuje się do poprawy) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Kontrakt nr ……………… 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………... 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO ŚRODKAMI 
ASFALTOWYMI  

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 
Element: …………………………………………………………………………………….. 
Zakres robót: ………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: …………. 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 
 
 

Nazwa materiału  

Producent  

Technika aplikacji  

Wygląd zewnętrzny1)  

− barwa czarna [   ] tak            [   ] nie 

− powierzchnia matowa [   ] tak            [   ] nie 

Brudzenie skóry przy dotyku1) [   ] tak            [   ] nie 

Inne np. przebarwienia, szkliste 
strefy 

[   ] tak            [   ] nie 

Jakość zagruntowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań   
      (kwalifikuje się do poprawek) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 
Kontrakt nr ……………… 
Nazwa kontraktu ……….. 
Umowa nr……………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 1) 
 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: …………………………………………..[m2]   rysunek załącznik nr: ………. 
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………... 
 

Nr 
działki 
(m2) 

Data 
i 

godzin
a 

Silne 
promie-
niowanie 
słoneczn

e 

Zachmu-
rzenie 

Opad 
atmosfe-
ryczny 

Wilgotnoś
ć 

względna 
[%] 

Temp. 
powietrz

a [°C] 

Temp. 
podłoż
a [°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 

załączni
k nr2) …. 

       

1 
załączni
k nr2) …. 

       

1 
załączni
k nr2) …. 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

1) – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 
2) – załącznik nr …… zawiera szkic działki 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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M.15.02.00 IZOLACJE GRUBE 

M.15.02.03 IZOLACJE USTROJU NIOS ĄCEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej, w ramach "Przebudowy 
mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem izolacji płyt przejściowych i pomostu z papy termozgrzewalnej 

1.4.  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 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 
Wszystkie zastosowane materiały izolacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną wydaną 
przez IBDiM. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez 
materiał izolacyjny wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki przeprowadzonych badań. 
Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie podają inaczej, można stosować materiały spełniające 
wymagania podane poniżej. 
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2.2.2.  Stosowane materiały 

Do wykonania izolacji z papy zgrzewalnej można stosować następujące materiały: 
– papę termozgrzewalną, 
– środek gruntujący – asfaltowy lub żywiczny, 
– piasek kwarcowy do posypywania żywicy. 

 2.2.3.  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 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie podają inaczej, zaleca się stosowanie papy 
termozgrzewalnej układanej w jednej warstwie. 
Zgodnie z „Zaleceniami wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na 
drogowych obiektach mostowych” [30], zwanych dalej Zaleceniami papa termozgrzewalna stosowana 
na pomostach obiektów inżynierskich powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 
 
 

Tablica 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 

Lp. Właściwość Jednostka 
Wymagana 

wartość Metoda wg 

1 Wygląd zewnętrzny  Bez wad1) PN-90/B-04615 [2] 
2 Długość arkusza cm L ± 1% L2) PN-90/B-04615 [2] 
3 Szerokość arkusza cm S ± 2% S3) PN-90/B-04615 [2] 
4 Grubość arkusza mm ≥ 5,0 Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/1 [15] 
5 Grubość warstwy izolacyjnej 

pod osnową 
mm ≥ 2,0 Procedura IBDiM 

nr PB/TM-1/2 [16] 
6 Giętkość na wałku ø 30 mm °C ≤ -5 PN-90/B-04615 [2] 
7 Przesiąkliwość4)  

- według PN 
- według IBDiM 

 
MPa 
MPa 

 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

 
PN-90/B-04615 [2] 
Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/3 [17] 

8 Nasiąkliwość % ≤ 0,5 PN-90/B-04615 [2] 
9 Siła zrywająca przy 

rozciaganiu5) 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
N 
N 

 
≥ 800 
≥ 800 

PN-90/B-04615 [2] 
lub PN-EN 12311-

1:2001 [3] 

10 Wydłużenie względne przy 
zerwaniu5) 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 

% 
% 

 
 

≥ 30 
≥ 30 

PN-90/B-04615 [2] 
lub  

PN-EN 12311-1:2001 
[3] 

11 Siła zrywająca przy 
rozdzieraniu5) 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
N 
N 

 
≥ 150 
≥ 150 

 
Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/4 [18] 

12 Wytrzymałość na ścinanie 
styków arkuszy papy 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 

N 
N 

 
 

≥ 500 
≥ 500 

 
 

Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/9 [21] 

13 Przyczepność do podłoża 4), 5)  
- metoda „pull off” 
- metoda „ścinania” 

 
MPa 

N 

 
≥ 0,4 
≥ 500 

Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/5 [19] 
Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/7 [21] 

14 Odporność na działanie 
podwyż-szonej temperatury, 
2h 

°C ≥ 100 PN-90/B-04615 [2] 
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1) Arkusz papy powinien mieć równomiernie rozłożoną powłokę i posypkę oraz równe krawędzie. 
Niedopuszczalne są załamania, dziury, pęcherze i uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia papy 
w rolce 

2)  L – długość arkusza papy wg producenta 
3)  S – szerokość arkusza papy wg producenta 
4)  Badanie należy wykonać jedną z metod 
5)  Badanie należy wykonać w temperaturze (20 ± 2) °C 
 
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 

Lp. Właściwość Jednostk
a 

Wymagana 
wartość Metoda badania wg 

1 Temperatura mięknienia 
wg metody PiK 
- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

 
 

°C 
°C 

 
 

≥  90 
≥ 120 

PN-EN 1427:2001 
[4] 

2 Temperatura łamliwości 
według Fraassa 
- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

 
 

°C 
°C 

 
 

≤ -15 
≤  10 

PN-EN 12593:2004 
[5] 

3 Analiza w 
podczerwieni1) 

- 
Badanie 

identyfikacyjne 
PN-EN 1767:2002 

[6] 

1) Badanie jest wykonywane na próbce asfaltu wyciętej z papy 

c) Wymagania techniczne dla papy układanej na obiektach autostradowych 
Zgodnie z opracowaniem „Określenie parametrów pap termozgrzewalnych przeznaczonych do 
wykonywania izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych” [28] wymagania dla 
pap termozgrzewalnych przeznaczonych na autostradowe obiekty inżynierskie powinny być wyższe 
niż wymagania dla pozostałych, mniej odpowiedzialnych obiektów. W tablicach 3 i 4 podano 
zaostrzone wymagania odpowiednio dla pap zgrzewalnych i polimeroasfaltów wytopionych z pap 
przeznaczonych na obiekty autostradowe lub inne bardziej odpowiedzialne obiekty mostowe, jeśli tak 
przewiduje dokumentacja projektowa lub ST. 
 
Tablica 3. Wymagania dla pap polimeroasfaltowych termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje 

na obiektach autostradowych 

Lp. Właściwość Jednostk
a 

Wymagana 
wartość 

Metoda badania wg 

1 Grubość warstwy izolacyjnej 
pod osnową mm ≥ 2,5 

Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/2 [16] 

2 Giętkość, -20°C / ø 30 mm - spełnia 
PN-90/B-04615 [2], pkt 2.8 

3 Siła zrywająca przy 
rozciąganiu2) 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
N 
N 

 
≥ 900 
≥ 800 

PN-90/B-04615 [2], pkt 
2.13 

4 Wydłużenie względne przy 
zerwaniu2) 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
 

% 
% 

 
 

≥ 40 
≥ 40 

PN-90/B-04615 [2], pkt 
2.14 

5 Siła zrywająca przy 
rozdzieraniu2) 
- wzdłuż arkusza 
- w poprzek arkusza 

 
N 
N 

 
≥ 200 
≥ 200 

Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/4 [18] 

6 Przyczepność do podłoża1), 2) 
- metoda „pull off” 
- metoda ścinania 

 
MPa 

N 

 
≥ 0,4 
≥ 500 

Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/5 [19] 
Procedura IBDiM 
nr PB/TM-1/7 [21] 
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1) Badanie należy wykonać jedną z metod, wyniki obu metod są równoważne 
2) Badanie należy wykonać w temperaturze (20 ±2)oC 

Pozostałe wymagania dla pap termozgrzewalnych przeznaczonych na izolacje na obiektach 
autostradowych są takie, jak dla innych obiektów inżynierskich (wg tablicy 1). 

Tablica 4. Wymagania w stosunku do polimeroasfaltów wytopionych z pap zgrzewalnych 
przeznaczonych na obiekty autostradowe 

Lp. Właściwość Jednostka 
Wymagana 

wartość 
Metoda 

badania wg 
1 Temperatura mięknienia 

według metody PiK 
- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

 
 

°C 
°C 

 
 

≥  100 
≥  120 

PN-EN 
1427:2001 

[4] 

2 Temperatura łamliwości 
według Fraassa 
- elastomeroasfalt (SBS) 
- plastomeroasfalt (APP) 

 
 

°C 
 

 
 

≤ -25 
 

PN-EN 
12593:2004 

[5] 

3 Analiza w podczerwieni1) - 
Badanie 

identyfikacyjne 
PN-EN 

1767:2002 
[6] 

1) Badanie jest wykonywane na próbce asfaltu wyciętej z papy 

2.2.4.  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 5. 

Tablica 5. Wymagania w stosunku do roztworów asfaltowych do gruntowania 

Lp. Właściwość Jednostk
a 

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[7] 

2 Czas wysychania h ≤ 12 
Procedura 
IBDiM nr 

PB/TM-1/10[24] 

3 Zawartość wody1) % ≤ 0,5 
PN-83/C-04523 

[8] 

4 Sedymentacja1) % ≤ 1,0 
Procedura 
IBDiM nr 

PB/TM-1/8[22] 

5 Lepkość, czas wypływu s η ±5% η2) PN-EN ISO 
2431:1999 [9] 

6 Analiza w podczerwieni - Badanie 
identyfikacyjne 

PN-EN 
1767:2002 [6] 

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 [8] 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 6. 
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Tablica 6. Wymagania w stosunku do żywicznych środków gruntujących 

Lp. Właściwość Jednostk
a 

Wymagana 
wartość Metoda badania 

wg 

Wymagania identyfikacyjne w stosunku do obu składników: żywicy podstawowej i 
utwardzacza 

1 Analiza w podczerwieni - 
Badanie 

identyfikacyjn
e 

PN-EN 1767:2002 
[6] 

2 Gęstość g/cm3 ρ ±5%ρ1) PN-87/C-
89085.03 [10] 

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 

[11] 
Procedura IBDiM 

nr TN-
3/4/2000[25] 
PN-EN ISO 

2431:1999 [9] 

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 

[26] 

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 [20] 

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. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1.  Sprzęt do usuwania mleczka cementowego 

Do usuwania mleczka cementowego i cząstek słabo związanych z podłożem z powierzchni płyt 
betonowych Wykonawca może zastosować: 
– piaskownicę 
Wadą piaskowania jest konieczność użycia dużych ilości piasku. Po oczyszczeniu płyty pomostu 
przez piaskowanie należy usunąć z niej piasek i odpylić jej powierzchnię. 
– śrutownicę 
Śrutownica powinna być wyposażona w odkurzacz przemysłowy, który zbiera śrut i pył powstający 
podczas czyszczenia. Śrut oddzielany jest od pyłu i może być używany ponownie. 
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– hydromonitor lub lancę wodną 
Czyszczenie betonu należy wykonywać wodą pod ciśnieniem około 100 at do 200 at. Do czyszczenia 
nie należy stosować wyższych ciśnień, gdyż wodą pod wysokim ciśnieniem można usunąć zbyt dużo 
materiału z czyszczonej powierzchni. Wadą metody jest konieczność użycia dużych ilości wody oraz 
spowodowane tym zawilgocenie płyty. Po oczyszczeniu płytę należy dokładnie wysuszyć przed 
przystąpieniem do gruntowania. 

3.2.2.  Sprzęt do odpylania powierzchni betonowej 

Do odpylania powierzchni betonowej Wykonawca może zastosować: 
– sprężarkę z filtrem olejowym 
Filtr olejowy przy sprężarce jest bezwzględnie wymagany z uwagi na możliwość zanieczyszczonej 
odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podłoża olejem zmniejsza przyczepność izolacji do 
podłoża. 
– odkurzacz przemysłowy 
Używanie odkurzaczy przemysłowych jest korzystniejsze niż sprężarek, ponieważ nie powodują one 
zapylenia sąsiednich części powierzchni roboczej. 

3.2.3.  Sprzęt do gruntowania podłoża betonowego 

Do gruntowania podłoża roztworem asfaltowym Wykonawca może stosować: 
– wałki malarskie lub szczotki dekarskie 
Stosowanie wałków malarskich ułatwia rozłożenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubości 
oraz umożliwia zebranie nadmiaru roztworu w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubą 
warstwę roztworu asfaltowego. 
Do gruntowania podłoża żywicą epoksydową Wykonawca może stosować: 
– wałki malarskie lub gumowe grace 
Stosowanie wałków malarskich ułatwia rozłożenie roztworu w cienkiej warstwie o jednolitej grubości 
oraz umożliwia zebranie nadmiaru żywicy w miejscach, gdzie przypadkowo rozlano zbyt grubą 
warstwę żywicy. 
– wolnoobrotowe (max 300 obr./min) mieszadło mechaniczne do mieszania składników żywicznego 

środka gruntującego (żywicy z utwardzaczem). 

3.2.4.  Sprzęt do usunięcia nadmiaru piasku z powierzchni zagruntowanej żywicą 

Do usunięcia nadmiaru piasku Wykonawca może stosować: 
– 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. 

3.2.5.  Sprzęt do przyklejania papy zgrzewalnej 

Do przyklejania papy zgrzewalnej Wykonawca może stosować: 
– palniki gazowe wielopłomieniowe 
Palnik powinien być wyposażony w co najmniej 7 dysz. Palnik powinien poruszać się na kółkach oraz 
być wyposażony w uchwyty utrzymujące stałą odległość palnika od rolki papy rozwijanej podczas 
klejenia. Umiejętność utrzymania stałej, określonej prędkości i przesuwu palnika oraz odwijania papy 
z rolki jest warunkiem prawidłowego przyklejania izolacji. 
– palniki gazowe jedno- lub dwupłomieniowe 
Małe, ręczne palniki są przeznaczone do przyklejania izolacji na krawędziach i wszędzie tam, gdzie 
zastosowanie dużego palnika jest niemożliwe lub utrudnione. 
– laski metalowe 
Laska ma długość ok. 80 cm i jest wykonana z rurki metalowej o średnicy ok. 10 do 12 mm z końcem 
wygiętym w kształcie rączki. Laska jest przeznaczona do podtrzymywania krawędzi arkusza papy 
podgrzewanego palnikiem. 
– butle z gazem 
Do zasilania palników należy stosować duże butle z gazem o pojemności 20 kg gazu. Zaleca się 
stosować butan, a nie mieszankę propan-butan. Duże butle oraz zastosowanie butanu (gazu 
o większej kaloryczności) zapewniają większe i stałe ciśnienie gazu podczas pracy palników, 
zwłaszcza podczas niskich temperatur otoczenia. 

3.2.6.  Sprzęt do wykonywania izolacji w niesprzyjających warunkach pogodowych 

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. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport i przechowywanie papy termozgrzewal nej 

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. 

4.3.  Transport środka gruntuj ącego 

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 [12] 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 [12] 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”. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], 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” [27] oraz jeśli ST ani dokumentacja projektowa nie 
podają inaczej, zgodnie z Zaleceniami [30]. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. 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. 

5.3.  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. 

5.4.  Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych  

Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta materiału 
dotyczących wymaganych warunków atmosferycznych: temperatury i wilgotności powietrza. Podczas 
wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest monitorować wilgotność i temperaturę powietrza. 
Parametry te muszą odpowiadać wymaganiom podanym w kartach technicznych, Polskich Normach 
i aprobatach technicznych. Jeżeli warunki pogodowe odbiegają od wymagań kart technicznych, roboty 
należy przerwać i wznowić je dopiero po poprawie pogody. Pomiary warunków atmosferycznych 
należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody. 
Jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace izolacyjne należy wykonywać przy dobrej 
pogodzie, niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie silnego wiatru, podczas opadów śniegu, 
deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach oraz przed spodziewanymi opadami, a także w czasie, 
gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Roboty można prowadzić, gdy temperatura 
powietrza oraz podłoża jest wyższa od +5°C 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. 

5.5.  Przygotowanie powierzchni płyty betonowej do uło żenia izolacji 

5.5.1.  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” [29]. 
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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, 
– wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 2,0 

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-92/B-01814 [13], 

– 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: 
– 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. 

5.5.2.  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. 

5.6.  Gruntowanie podło ża 

5.6.1.  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. 

5.6.2.  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 
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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. 

5.6.3.   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 
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 



228 
 

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. 

5.7.  Układanie izolacji z pap zgrzewalnych 

5.7.1.  Liczba warstw izolacji 

Izolacje z papy zgrzewalnej mogą być wykonywane jako jednowarstwowe i dwuwarstwowe. Zaleca się 
układanie izolacji w jednej warstwie, ponieważ są one mniej podatne na błędy wykonawcze. Na 
odpowiedzialnych obiektach autostradowych nie dopuszcza się stosowania systemów 
dwuwarstwowych. Liczbę układanych warstw określa projekt techniczny izolacji, który powinien 
dostarczyć Wykonawca. 
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”). 

5.7.2.  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. 
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. 

5.7.3.  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. 

5.7.4.  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 
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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. 

5.8.  Roboty wyko ńczeniowe 

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. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 [1] „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. 

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem 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, 
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 gruntującym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 
Przykłady protokołów z kontroli jakości materiałów podano w załącznikach 1-3. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Kontrolę wykonania robót izolacyjnych powinien sprawdzić Wykonawca, który dokonuje oceny 
zgodności wyrobu zgodnie z systemem 4 wg Rozporządzenia 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) [30]. 
Kontrola wykonania robót obejmuje: 
– sprawdzenie przygotowania podłoża, 
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– kontrolę wykonania warstwy gruntującej, 
– kontrolę wykonania izolacji właściwej. 

6.3.1.  Kontrola przygotowania podłoża 

Podłoże powinno spełniać wymagania podane w pkcie 5.5. Przykład protokołu z kontroli 
przygotowania podłoża podano w załączniku 4. 

6.3.2.   Kontrola zagruntowania podłoża betonowego 

Po zagruntowaniu podłoża stan powłoki gruntującej należy ocenić wizualnie: 
– przy stosowaniu asfaltowych środków gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia 

powinna być czarna lub ciemnobrązowa i matowa. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry, 
– 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. Wzorzec protokołu został zamieszczony 
w załącznikach 5 i 6. 

6.3.3.  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 ST 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”: 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, np. wg wzorca zamieszczonego 
w załączniku 7. 
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W trakcie robót izolacyjnych należy sukcesywnie wypełniać protokół pomiarów warunków 
klimatycznych wg wzorca zamieszczonego w załączniku 8. 

6.3.4.  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. 
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. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 .  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

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 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
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– 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 ST i dokumentacją projektową, 
– 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, ST i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne  

1. DM.00.00.00. Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
3. PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Określanie właściwości mechanicznych przy 
rozciąganiu 

4. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. 
Metoda pierścień i kula 

5. PN-EN 12593:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą 
Fraassa 

6. PN-EN 1767:2002 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 
badań. Analiza w podczerwieni 

7. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

8. PN-83/C-04523 Oznaczanie zawartości wody metodą destylacyjną 
9. PN-EN ISO 2431:1999 Farby i lakiery. Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków 

wypływowych 
10. PN-87/C-89085.03 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie gęstości (masy 

właściwej) 
11. PN-86/C-89085.06 Żywice epoksydowe. Metody badań. Oznaczanie lepkości 

12. PN-78/C-81400:1989 Wyroby lakierowane. Pakowanie, przechowywanie i transport 

13. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok ochronnych 

10.3.  Inne dokumenty 

14. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/1 Badanie grubości arkusza 
15. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/2 Badanie grubości warstwy izolacyjnej pod 

osnową papy 
16. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/3 Badanie przesiąkliwości papy 
17. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/4 Badanie siły zrywającej przy rozrywaniu 
18. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/5 Pomiar przyczepności izolacji do podłoża przez 

odrywanie (metoda „pull-off”) 
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19. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepności przez odrywanie 
20. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/7 Pomiar przyczepności izolacji do podłoża przez 

ścinanie 
21. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/8 Badanie sedymentacji roztworów asfaltowych 
22. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/9 Badanie wytrzymałości na ścinanie styków 

arkuszy papy 
23. Procedura IBDiM nr PB/TM-1/10 Badanie czasu wysychania roztworu 

asfaltowego 
24. Procedura IBDiM nr TN-3/4/2000 Badanie lepkości 
25. Procedura IBDiM nr PB-TWm-

24/97 
Badanie czasu zachowania właściwości 
roboczych dla materiałów z żywic 
epoksydowych 

26. 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) 
 

27. Określenie parametrów pap termozgrzewalnych przeznaczonych do wykonywania 
izolacji przeciwwodnych na mostowych obiektach autostradowych, IBDiM, 
Warszawa, 2000 

28. Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu „in-situ” w nowo budowanych 
konstrukcjach obiektów mostowych, GDDP, Warszawa, 1998 

29. 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) 

30. Zalecenia wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych i nawierzchni asfaltowych na 
drogowych obiektach mostowych, IBDiM, Warszawa, 2005 
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PROTOKOŁY WYKONANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
Kontrakt nr ………............. 
Nazwa kontraktu…………. 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 
ASFALTOWEGO ŚRODKA GRUNTUJĄCEGO1) 

 
Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: ………………………………………………………………………………… 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 
 

Nazwa materiału (rodzaj)  
Producent  
Numer partii  
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność 
opakowań) 

 

Numer dostawy  
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r.)  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, 
z dnia, wielkość dostawy objętej danym certyfikatem 
lub deklaracją) 

 

Stan opakowania2):  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ] 
Wygląd zewnętrzny2):  
− barwa  
− zawiesina [   ] tak      [   ] nie 
− osad [   ] tak      [   ] nie 
− zanieczyszczenia [   ] tak      [   ] nie 
Konsystencja  
Inne  
Uwagi  

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 
 

Kontrakt nr ………...…….. 
Nazwa kontraktu ……….... 
Umowa nr………………... 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. 
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 

ŻYWICZNEGO ŚRODKA GRUNTUJĄCEGO1) 
 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: …………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ………... 
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………... 
 

Nazwa materiału (rodzaj)  
Producent  
Numer partii  
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność 
opakowań) 

 

Numer dostawy  
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r.)  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, 
z dnia, wielkość dostawy objętej danym certyfikatem 
lub deklaracją) 

 

Stan opakowania2):  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ] 
Konsystencja  
Wtrącenia2) [   ] tak      [   ] nie 
Kolor2)  
Inne  
Uwagi  

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 
 

Kontrakt nr ………………. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 
MATERIAŁÓW IZOLACJI ARKUSZOWYCH 1) 

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: ……………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ……... 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 
 

Nazwa materiału (rodzaj)  
Producent  
Numer partii  
Ilość materiałów z partii  
Ilość materiału wbudowanego  
Numer dostawy  
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej  
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT 
(nr, z dnia, wielkość dostawy objętej danym 
certyfikatem lub deklaracją) 

 

Wygląd zewnętrzny2):  
− dziury [   ] tak      [   ] nie 
− załamania [   ] tak      [   ] nie 
− krawędzie [   ] równe       [   ] nierówne 
− stan rozłożenia posypki [   ] równomierne [   

]nierównomierne 
− inne  
Sklejenie papy w rolce2) [   ] tak [   ] nie 

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

 
Kontrakt nr ………………. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO  

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 
Element: ……………………………………………………………………………………. 
Zakres robót: ……………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ……. 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 
 
 
Sposób czyszczenia  
Wytrzymałość na odrywanie1) 

(MPa) 
wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia ……….  wartość minimalna 
……… 

[   ] w normie                [   ] poza normą 
Czystość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie    [   ] nie spełnia 

wymagania 
Gładkość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie    [   ] nie spełnia 

wymagania 
Szorstkość podłoża1) (mm) wyniki zawiera załącznik nr …………. 

wartość średnia …….  wartość maksymalna 
……… 

[   ] w normie                  [   ] poza normą 
Równość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie    [   ] nie spełnia 

wymagania 
Wilgotność podłoża1) [   ] spełnia wymaganie    [   ] nie spełnia 

wymagania 
Data i godzina zakończenia prac 
przygotowania podłoża 

Data 
…………….. 

Godzina 
…………….. 

Inne (w zależności od rodzaju 
metody zabezpieczenia 
powierzchniowego) 

 

Uwagi  
Jakość przygotowanego 
podłoża: 

[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań 
      (kwalifikuje się do poprawy) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

 
Kontrakt nr ……………… 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………... 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO ŚRODKAMI 
ASFALTOWYMI  

 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 
Element: …………………………………………………………………………………….. 
Zakres robót: ………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: …………. 
Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 
 
 
Nazwa materiału  
Producent  
Technika aplikacji  
Wygląd zewnętrzny1)  
− barwa czarna [   ] tak [   ] nie 
− powierzchnia matowa [   ] tak [   ] nie 
Brudzenie skóry przy dotyku1) [   ] tak [   ] nie 
Inne np. przebarwienia, szkliste 
strefy 

[   ] tak [   ] nie 

Jakość zagruntowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań   
      (kwalifikuje się do poprawek) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
 

 
 

  



239 
 

ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

Kontrakt nr ………………. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO ŚRODKAMI 
ŻYWICZNYMI 

 
Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: ………………………………………….[m2]   rysunek załącznik nr: ………. 
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………. 
 
 
Nazwa materiału  
Producent  
Technika aplikacji  
Wygląd zewnętrzny1)  
− powierzchnia lekko 

błyszcząca 
[   ] tak                      [   ] nie 

Brudzenie skóry przy dotyku1) [   ] tak                      [   ] nie 
Posypka piaskiem1)  
− rozłożenie [   ] równomierne           [   ] nierównomierne 
− wklejenie [   ] mocne                 [   ] słabe 
Jakość zagruntowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania 

[   ] nie spełnia wymagań   
      (kwalifikuje się do poprawek) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

Kontrakt nr ………………. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI  
WYKONANIA IZOLACJI ARKUSZOWYCH  

Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 
Element: …………………………………………………………………………………….. 
Zakres robót: …………………………………………..[m2]   rysunek załącznik nr: ……… 
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………. 
 
Nazwa materiału (rodzaj)  
Producent  
Przyczepność1) wyniki wg załącznika nr …. 
− metodą pull-off [MPa] wartość średnia ….. wartość minimalna ….. 
−  [   ] przy temp. 8°C [   ] przy temp. 22°C 
−  [   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania 
− metodą odrywania 

paska 
[   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania 

Technika aplikacji  
Wygląd zewnętrzny1)  
− barwa [   ] jednolita [   ] niejednolita 
− niedoklejenia [   ] tak [   ] nie 
− pęcherze [   ] tak [   ] nie 
− pęknięcia [   ] tak [   ] nie 
− fałdy [   ] tak [   ] nie 
− inne  
Szerokość zakładów 
wynosi1) 

 

− poprzeczny (równolegle 
do długości arkusza) 8 
cm 

[   ] tak [   ] nie 

− podłużny (równolegle 
do szerokości arkusza) 
15 cm 

[   ] tak [   ] nie 

Pomiar szerokości wypływu 
z zakładu1) 

[   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania 

Jakość nałożonej powłoki: [   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań 
      (kwalifikuje się do poprawek) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ] 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 
 
Kontrakt nr ……………… 
Nazwa kontraktu ……….. 
Umowa nr……………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 1) 
 
Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 
Element: ……………………………………………………………………………………... 
Zakres robót: …………………………………………..[m2]   rysunek załącznik nr: ………. 
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………... 
 

Nr działki 
(m2) 

Data 
i 

godzina 

Silne 
promie-
niowani

e 
słonecz

ne 

Zachmu
-rzenie 

Opad 
atmosfe
-ryczny 

Wilgotnoś
ć 

względna 
[%] 

Temp. 
 

powietrz
a 

[°C] 

Temp. 
 podłoża 

[°C] 

Temp. 
punktu 
rosy 
[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

załączni
k nr2) …. 

        

1 
załączni
k nr2) …. 

        

1 
załączni
k nr2) …. 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

Uwaga : Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 
godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie pogody 

1) – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 
2) – załącznik nr …… zawiera szkic działki 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor Nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
 



242 
 

M.15.03.00 IZOLACJONAWIERZCHNIE 

M.15.03.01 IZOLACJONAWIERZCHNIE NA BAZIE ŻYWIC EPOKSYDOWYCH  
I POLIURETANU 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem izolacjonawierzchni, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu 
drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem izolacjonawierzchni układanych na betonowych powierzchniach kap 
chodnikowych. 

1.4.  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 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4.   

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Dla 
wszystkich zastosowanych materiałów Wykonawca przedstawi Polską Normę lub  aktualną aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi zaświadczenia producenta potwierdzające spełnienie przez 
materiał izolacjonawierzchni wymaganych właściwości oraz trwałości, a także wyniki 
przeprowadzonych badań. 
Jeżeli ST i dokumentacja projektowa nie podają inaczej, można stosować materiały spełniające 
wymagania podane dalszym ciągu. 

2.2.2. Stosowane rodzaje izolacjonawierzchni 

Należy stosować izolacjonawierzchnię o grubości zgodnej z zaleceniami producenta. Zwykle grubość 
ta wynosi: 
– od 3 do 6 mm - na chodnikach mostów, na których przewidywany jest intensywny ruch pieszy 

i rowerowy oraz na pomostach kładek dla pieszych, 
– od 6 do 12 mm - na jezdniach mostów drogowych stałych i prowizorycznych.  
W każdym przypadku grubość izolacjonawierzchni powinna być dobrana w zależności od rodzaju 
stosowanego materiału i projektowanego obciążenia ruchem. 
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2.2.3.  Materiały do wykonywania izolacjonawierzchni 

2.2.3.1.  Spoiwo 

Do wykonanie izolacjonawierzchni można stosować materiały o spoiwie: 
– epoksydowym (żywice epoksydowe zmiękczone bitumami) - na podłożach stalowych i betonowych, 
– epoksydowo-poliuretanowym - na podłożach stalowych i betonowych, 
– metakrylanowym - na podłożach stalowych i betonowych, 
– cementowo-polimerowym (zaprawy typu PCC wysoko modyfikowane) - na podłożu betonowym.  
Rodzaj zastosowanego spoiwa w izolacjonawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową lub ST. 
W tablicach 1, 2 i 3 podano wymagania dla izolacjonawierzchni o różnych spoiwach. 
 

Tablica 1. Właściwości izolacjonawierzchni o spoiwie metakrylanowym i epoksydowym (żywice 
epoksydowe zmiękczone bitumami) 

Lp.  Właściwości 
Jed- 

nostka Wymagania Metoda badań 
według 

1 Przyczepność powłoki do 
podłoża betonowego 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

≥ 2,5 
≥ 2,0 

 
Procedura IBDiM  
PB-TM-X3 [13] 

2 Przyczepność powłoki do 
podłoża stalowego MPa > 4,0 

Procedura IBDiM  
PB-TM-X4 [14] 

3 Wskaźnik ograniczenia chłon-
ności wody % ≥ 90 

Procedura IBDiM  
PB-TM-X5 [15] 

4 Stan powłoki po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania w 
2% roztworze soli (NaCl) 

 
- powłoka 

  bez zmian 
Procedura IBDiM  

PO-2 [16] 

5 Przyczepność do podłoża 
betonowego po badaniu 
mrozoodporności F 150 

 
MPa 

 
≥ 2,0 Procedura IBDiM  

PB-TM-X3 [13] 

6 Ścieralność badana na tarczy 
Böhmego mm ≤ 2,0 PN-84/B-04111 [2] 

7 Wskaźnik szorstkości SRT ≥ 65 PN-EN 1436:2000 
[3] 

Tablica 2. Właściwości izolacjonawierzchni o spoiwie epoksydowo-poliuretanowym 

Lp. Właściwości 
Jed- 
nostk

a 

Wymagani
a 

Metoda badań 
według 

1 Przyczepność powłoki do 
podłoża betonowego 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

≥ 2,0 
≥ 1,5 

 
Procedura IBDiM 
PB-TM-X3 [13] 

2 Przyczepność powłoki do 
podłoża stalowego MPa > 4,0 

Procedura IBDiM  
PB-TM-X4 [14] 

3 Wskaźnik ograniczenia chłon-
ności wody % ≥ 90 

Procedura IBDiM  
PB-TM-X5 [15] 

4 Stan powłoki po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania w 
2% roztworze soli (NaCl) 

 
- powłoka  

bez zmian 
Procedura IBDiM  

PO-2 [16] 

5 Przyczepność do podłoża 
betono-wego po badaniu 
mrozoodpor-ności F 150 

 
MPa 

 
≥1,8 Procedura IBDiM  

PB-TM-X3 [13] 

6 Ścieralność badana na tarczy 
Böhmego mm ≤ 2,5 PN-84/B-04111 [2] 

7 Wskaźnik szorstkości SRT ≥ 65 PN-EN 1436:2000  
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Tablica 3. Właściwości izolacjonawierzchni o spoiwie cementowo-polimerowym 

Lp. Właściwości 
Jed- 

nostka Wymagania 
Metoda badań 

według 
1 Wytrzymałość na ściskanie 

- po 7 dniach 
-po 28 dniach 
-po 90 dniach 

 
MPa 
MPa 
MPa 

 
≥ 30,0 
≥ 45,0 
≥ 45,0 

 

PN-85/B-04500[4] 

2 Wytrzymałość na zginanie 
- po 7 dniach 
-po 28 dniach 
-po 90 dniach 

 
MPa 
MPa 
MPa 

 
≥ 5,0 
≥ 9,0 
≥ 9,0 

 

PN-85/B-04500[4] 

3 Przyczepność powłoki do 
podłoża betonowego 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

≥ 1,5 
≥ 1,2 

 
Procedura IBDiM  
PB-TM-X3 [13] 

4 Skurcz po 90 d %0 ≤ 1,2 
Procedura IBDiM-

TW-31/97 [17] 
5 Wskaźnik ograniczenia chłon-

ności wody % ≥ 90 
Procedura IBDiM 
PB-TM-X5 [15] 

6 Stan powłoki po 150 cyklach 
zamrażania i odmrażania w 
2% roztworze soli (NaCl) 

 
- powłoka 

 bez zmian 
Procedura IBDiM 

PO-2 [16] 

7 Przyczepność do podłoża 
betonowego po badaniu 
mrozoodporności F 150 

 
MPa 

 
≥ 1,3 Procedura IBDiM 

PB-TM-X3 [13] 

8 Ścieralność badana na tarczy 
Böhmego mm ≤ 3,0 PN-84/B-04111 [2] 

2.2.3.2. Kruszywo 

Do wykonania izolacjonawierzchni należy stosować kruszywa odporne na ścieranie: piaski kwarcowe, 
grysy ze skał łamanych (bazaltowe, granitowe itp), kruszywa spiekane (boksytowe, pomiedziowe lub 
podobne). Ilość, rodzaj i granulacja kruszywa dla danego rodzaju izolacjonawierzchni powinny być 
określone przez jej producenta i uzależnione od grubości układanej izolacjonawierzchni.  
W przypadku izolacjonawierzchni na jezdniach, jako posypki nie należy stosować piasku, ale 
kruszywa ze skał łamanych lub kruszywa spiekanego.  
Maksymalna  średnica ziaren kruszywa nie powinna przekraczać ¼ grubości układanej warstwy. 
Kruszywa stosowane do uszorstnienia izolacjonawierzchni powinny być suche: suszone ogniowo 
i dostarczane na budowę w szczelnych opakowaniach z folii. Piaski kwarcowe do wykonywania 
izolacjonawierzchni powinny spełniać wymagania klasy 6 wg BN-80/6811-01 [5].   
Wymagania dla innych kruszyw zestawiono w tablicy 4. 
 
 

Tablica 4. Wymagania dla kruszyw 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Zawartość nadziarna % (m/m) ≤ 5 PN-EN 933-1:2000[6] 

2 Zawartość podziarna % (m/m) ≤ 1 PN-EN 933-1:2000[6] 

3 Zawartość 
zanieczyszczeń obcych % (m/m) 0,1 PN-B-06714.12:1976[7] 

4 Mrozoodporność wg 
zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej  

 
% (m/m) 

 
≤ 2 

 
PN-B-11112:1996[8] 

5 Ścieralność w bębnie 
Los Angeles % (m/m) ≤ 25 PN-B-06714.42:1979[9] 

6 Wskaźnik 
jednorodności 

%  ≤ 25 PN-B-06714.42:1979[9] 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 
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3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1.  Sprzęt do czyszczenia podłoża 

Do czyszczenia podłoża  Wykonawca może zastosować: 
– piaskownicę, 
– śrutownicę 

(śrutownica powinna być wyposażona w odkurzacz przemysłowy, który zbiera śrut i pył powstający 
podczas czyszczenia. Śrut oddzielany jest od pyłu i może być używany ponownie), 

– sprężarkę śrubową z filtrem olejowym(filtr olejowy przy sprężarce jest bezwzględnie wymagany 
z uwagi na możliwość zanieczyszczonej odpylonej powierzchni olejem. Zanieczyszczenie podłoża 
olejem zmniejsza przyczepność izolacjonawierzchni do podłoża), 

– odkurzacz przemysłowy(używanie odkurzaczy przemysłowych jest korzystniejsze niż sprężarek, 
ponieważ nie powodują one zapylenia sąsiednich części powierzchni roboczej). 

3.2.2.  Sprzęt do nakładania izolacjonawierzchni 

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). 

3.2.3.  Wyposażenie laboratoryjne 

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, 
– aparat „pull-off”, 
– wilgotnościomierz. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport, pakowanie i przechowywanie materia łów do wykonania izolacjonawierzchni 

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 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 [10] w taki 
sposób, aby na jedno opakowanie żywicy przypadało jedno opakowanie utwardzacza z zachowaniem 
proporcji mieszania.  
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 
Izolacjonawierzchnie 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” [18] oraz, jeśli ST ani dokumentacja projektowa nie 
podają inaczej, zgodnie z „Katalogiem zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów 
inżynierskich” [19]. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Izolacjonawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST określającą 
rodzaj podłoża, rodzaj materiałów, wymaganą jakość wykonania. 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 lub stalowego, 
3. ułożenie izolacjonawierzchni, 
4. roboty wykończeniowe. 

5.3.  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. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji protokół z ustaleń 
technologicznych. Wzór protokółu został zamieszczony w załączniku 1. 
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. 
Pole referencyjne stanowi wzorzec, na podstawie którego ocenia się każdy z późniejszych etapów 
wykonania izolacjonacjonawierzchni: 
– przygotowanie podłoża, 
– zagruntowanie podłoża, 
– wykonanie, grubość i przyczepność każdej z warstw izolacjonawierzchni. 
Pole referencyjne powinno być wykonywane materiałami uzgodnionymi w protokole ustaleń 
technologicznych i zgodnie z założoną technologią. Prace powinny obejmować przygotowanie 
podłoża oraz wykonanie poszczególnych warstw izolacjonawierzchni. W trakcie wykonywania pola 
referencyjnego Wykonawca powinien przeprowadzić kontrolę wykonania robót, a Inżynier badania 
odbiorcze. Sposób i zakres kontroli wykonania robót został przedstawiony w pkcie 6. Wielkość 
powierzchni referencyjnej określa Inżynier, o ile nie zostało to określone w dokumentacji projektowej 
lub ST.  Pole referencyjne powinno zostać zabezpieczone przez Wykonawcę pod nadzorem Inżyniera 
i przedstawiciela producenta materiałów. Każdy etap przygotowania podłoża i wykonania 
izolacjonawierzchni powinien być przez nich zaakceptowany, a fakt ten, łącznie z wynikami 
wykonanych badań, będących podstawą tej akceptacji, zapisane w protokole pola referencyjnego. 
Protokół ten może stanowić dokument w ewentualnych roszczeniach gwarancyjnych. 

5.4.  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, 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. 
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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. 
Uwaga: Stosowane do wykonywania izolacjonawierzchni żywice chemoutwardzalne zawierają często 
substancje lotne, które są nieszkodliwe przy pracy na otwartym powietrzu, ale przy pracy pod 
namiotem mogą gromadzić się w stężeniach powodujących zatrucie pracujących robotników. 
Z pomiarów warunków klimatycznych Wykonawca powinien prowadzić protokół. Przykład protokołu 
podano w załączniku 4. W załączniku 6 podano temperatury punktu rosy w [°C] dla podłoża, 
w zależności od wilgotności względnej powietrza.  

5.5.  Przygotowanie powierzchni do uło żenia izolacjonawierzchni 

5.5.1.  Przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacjonawierzchni 

Jeżeli producent izolacjonawierzchni nie podaje inaczej, powierzchnię betonową pod 
izolacjonawierzhnię należy przygotować w sposób podany w dalszym ciągu. 
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: 

a) w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów - wytrzymałość gwarantowana wynikająca 
z klasy betonu przyjętej w dokumentacji projektowej, 

b) w konstrukcjach odbudowywanych, rozbudowywanych,  przebudowywanych 
i remontowanych: ≥ 25 MPa, 

– wytrzymałość na odrywanie: wg normy PN-EN 1542:2000 [11] średnio nie mniej niż 2,0 MPa przy 
wykonywaniu izolacjonawierzchni na chodnikach i 2,5 MPa przy wykonywaniu 
izolacjonawierzchni na jezdniach, krawężnikach, 

– 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 
 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.   
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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. Naprawy powierzchni betonowej należy wykonać wg odrębnej ST, 

– 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.  

5.6.  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. 
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 2.2.3.2. 
Jeżeli tak podano w dokumentacji projektowej, izolacjonawierzchnie mogą być barwione. Mogą być 
stosowane następujące rodzaje barwienia nawierzchni na bazie żywic chemoutwardzalnych, przy 
czym: 
– sposób najtrwalszy: żywica podstawowa jest barwiona przez dodanie odpowiedniego pigmentu 

(na żądany kolor), 
– sposób pośredni: piaski (kruszywo) stosowane do uszorstnienia są barwione, 
– sposób najmniej trwały: na wykonanej powłoce nanosi się dodatkową warstwę barwiącą 

(np. z farby na bazie epoksydowej).   
Izolacjonawierzchnie z materiałów chemoutwardzalnych wykonywane są zwykle z  trzech warstw: 
– warstwy gruntującej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim, 
– warstwy podstawowej, nanoszonej wałkiem malarskim, szpachlą zębatą lub gumową gracą, 
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– warstwy zamykającej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim. 
Zużycie żywicy powinno wynosić minimum 0,8 kg/m2/mm, tak aby nie dopuścić do wykonywania 
warstwy z samego kruszywa. 
Izolacjonawierzchnie z materiałów cementowo-polimerowych wykonywane są zwykle z dwóch warstw: 
– warstwy gruntującej, nanoszonej pędzlem lub wałkiem malarskim, 
– warstwy podstawowej, nanoszonej packą tynkarską. 
 Dopuszczenie izolacjonawierzchni do ruchu może nastąpić tylko po jej całkowitym utwardzeniu. Czas 
ten powinien być podany przez producenta w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

5.7.  Roboty wyko ńczeniowe 

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. 

5.8.  Warunki gwarancji 

Jeżeli nie zostało ustalone inaczej w warunkach kontraktu okres gwarancyjny powinien wynosić 
minimum 3 lata od daty dokonanego odbioru końcowego robót. W umowie (warunkach kontraktu) 
należy określić warunki gwarancji. 
Przed zakończeniem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd obiektu, mający na celu ocenę 
stanu wykonanej izolacjonawierzchni, zawierający: 
– ocenę wizualną stanu izolacjonawierzchni, 
– ocenę wizualna stanu elementu, na którym ułożona jest izolacjonawierzchnia, 
– w przypadkach wątpliwych - zauważonych uszkodzeń należy wykonać niezbędne badania 

specjalistyczne.    
Jeżeli nie ustalono inaczej w umowie (warunkach kontraktu), do wykonania poprawek kwalifikują się 
izolacjonawierzchnie, na tych elementach konstrukcji, na których występują: 
– jakiekolwiek przecieki, zawilgocenia, pęcherze, rysy, pęknięcia, wyłączając uszkodzenia 

mechaniczne spowodowane przez użytkowników dróg, 
– niedostateczne przyczepności do podłoża, wg wymagań tab. 5, w przypadku przeprowadzenia 

badań dodatkowych. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń izolacjonawierzchni przed upływem okresu gwarancji, 
Wykonawca powinien określić przyczyny wystąpienia uszkodzeń i naprawić je zgodnie 
z postanowieniami umowy.  

Tablica 5. Ocena przyczepności izolacjonawierzchni badana metodą „pull-off”  
wg PN-EN 1542:2000 [11] 

Lp. Rodzaj izolacjonawierzchni Rodzaj podłoża Wymagania 

1 Na spoiwie  
metakrylanowym  
lub epoksydowym 

Beton: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

Stal: 

 
≥ 2,0 MPa 
≥ 1,6 MPa 

≥ 2,8 MPa 

2 Na spoiwie  
epoksydowo-
poliuretanowym 

Beton: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

Stal: 

 
≥ 1,6 MPa 
≥ 1,2 MPa 

≥ 2,8 MPa 

3 Na spoiwie  
cementowo-polimerowym 

Beton: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

 
≥ 1,2 MPa 
≥ 1,0 MPa 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 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 
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materiałów, ilości zastosowanych materiałów oraz wyniki badań wykonanej izolacjonawierzchni. 
Przykłady protokołów kontroli zostały podane w załącznikach. 

6.2.  Badania materiałów 

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, 
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 gruntującym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd. 
Przykłady protokołów z kontroli jakości materiałów podano w załącznikach 2A i 2B. 

6.3.  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. 

 6.3.1.  Badanie przygotowania podłoża 

Podłoże przygotowane do układania izolacjonawierzchni powinno spełniać wymagania podane 
w pkcie 5.5. Przykład protokołu z kontroli przygotowania podłoża podano w załącznikach 3A i 3B.  
Przykład protokołu kontroli jakości wykonanych powłok antykorozyjnych na podłożach stalowych pod 
izolacjonawierzchnię podano w załączniku 3C. 

6.3.2.   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 (dotyczy żywicznych środków gruntujących). 

6.3.2.1. Gruntowanie podłoża pod materiały chemoutwardzalne 

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, 
– 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. 

6.3.2.2. Gruntowanie podłoża pod materiały na spoiwie cementowo-polimerowym 

Przy zastosowaniu żywicznych środków gruntujących prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być lepka. 
Przy stosowaniu środków gruntujących na bazie cementowej prawidłowo zagruntowana powierzchnia 
powinna być wilgotna. 
Warstwę izolacjonawierzchni należy układać w obu przypadkach na nie związaną warstwę gruntująca.  

6.3.3.  Kontrola wykonania izolacjonawierzchni 

Podczas wykonywania izolacjonawierzchni należy kontrolować: 
– grubość nakładanej izolacjonawierzchni - kontrolę zużycia materiału w kg/m2, 
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– 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, 

– przyczepność izolacjonawierzchni do podłoża: 
Badanie przyczepności izolacjonawierzchni do podłoża powinno być wykonywane na kilku polach, 
wybranych losowo przez Inżyniera. Na każdym polu 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 1000 m2 
izolowanej powierzchni. 
Badanie przyczepności do podłoża wykonuje się metodą „pull-off”, która polega na odrywaniu 
metalowych krążków o średnicy zewnętrznej ∅ 50 mm, naklejonych na powierzchni 
izolacjonawierzchni, przy zastosowaniu specjalnego aparatu i zmierzeniu siły zrywającej. Przed 
naklejeniem krążka izolacjonawierzchnię należy naciąć koronką o średnicy rdzenia równej średnicy 
krążka. Nacięcie należy wykonać przez całą grubość izolacjonawierzchni, w taki sposób aby, naciąć 
także beton podłoża na głębokość od 1 do 3 mm. Na każdym polu należy nakleić po 5 krążków, 
oderwać aparatem „pull-off” i obliczyć średnią arytmetyczną z pomiarów. Zmierzona średnia wartość 
przyczepności do podłoża nie powinna być mniejsza od wartości wymaganej, podanej w tablicy 6. 
Jeżeli wartość średnia ze wszystkich pomiarów będzie wyższa od wartości średniej określonej 
w tablicy 5 dla danego rodzaju materiału, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie 
został spełniony.  
Miejsca uszkodzone podczas badań należy naprawić przy użyciu tych samych materiałów, które były 
stosowane do wykonania izolacjonawierzchni, zachowując wymagania techniczne odnośnie och 
stosowania. 
Z kontroli jakości wykonanej izolacjonawierzchni Wykonawca powinien wykonać protokół. Przykład 
protokółu podano w załącznikach 5A i 5B. 
 

Tablica 6. Ocena przyczepności izolacjonawierzchni do podłoża betonowego i stalowego 

Lp. 
Rodzaj 

izolacjonawierzchni Rodzaj podłoża Wymagania 

1 Na spoiwie  
metakrylanowym  
lub epoksydowym 

Beton: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

Stal: 

 
≥ 2,5 MPa 
≥ 2,0 MPa 

≥ 3,5 MPa 
2 Na spoiwie  

epoksydowo-
poliuretanowym 

Beton: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 
Stal: 

 
≥ 2,0 MPa 
≥ 1,5 MPa 

≥ 3,5 MPa 
3 Na spoiwie  

cementowo- 
polimerowym 

Beton: 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
≥ 1,5 MPa 
≥ 1,2 MPa 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej izolacjonawierzchni. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– podłoże betonowe przygotowane do ułożenia izolacjonawierzchni, 
– zagruntowane podłoże betonowe. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
oraz niniejszej ST. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
– zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, 
– wykonanie pola referencyjnego, 
– przystosowanie robót do warunków atmosferycznych (np. zastosowanie namiotów), 
– przygotowanie powierzchni betonowej do ułożenia izolacjonawierzchni, 
– zagruntowanie powierzchni betonu, 
– ułożenie izolacjonawierzchni zgodnie z niniejszą ST 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, ST 
i niniejszej specyfikacji technicznej. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących   

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne 

1.    DM.00.00.00.                     Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

2. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Böhmego 
3. PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowań dróg 
4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
5. BN-80/6811-01 Surowce szklarskie. Piaski szklarskie. Wymagania i badania 
6. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw-Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania 
7. PN-B-06714.12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-06714.42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
10. PN-C-81400:1989 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
11. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. 

Metody badań. Oznaczanie narastania wytrzymałości na rozciąganie 
polimerów 

12. 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 
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10.3.  Inne dokumenty 

13. Procedura IBDiM nr PM-TM-X3 Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu 
metodą „pull-off” 

14. Procedura IBDiM nr PM-TM-X4 Oznaczanie przyczepności powłoki ochronnej do stali 
metodą „pull-off” 

15. Procedura IBDiM nr PM-TM-X5 Oznaczanie wskaźnika ograniczenia chłonności wody 
16. Procedura IBDiM nr P0-2 Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania 

i odmrażania 
17. Procedura IBDiM nr TW-31/97 Badanie skurczu i pęcznienia zapraw modyfikowanych 
18. 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) 

19. Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich, Załącznik do 
zarządzenia nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19 września 2003 r. 

 
 
 

  



254 
 

WZORY PROTOKOŁÓW DLA ROBÓT DOTYCZ ĄCYCH 
UKŁADANIA IZOLACJONAWIERZCHNI 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 

Kontrakt nr …………… 
Umowa nr …………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA  

IZOLACJONAWIERZCHNI – 
– USTALENIA TECHNOLOGICZNE 

 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Inżynier: ……………………………………………………………………………………... 

Projektant: …………………………………………………………………………………… 

Wykonawca: …………………………………………………………………………………. 

Laboratorium: ………………………………………………………………………………... 

Osoby odpowiedzialne: 
 

IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA  NUMER UPRAWNIEŃ 
 Inspektor nadzoru  
 Kierownik budowy  
   
   

 
 
USTALENIA: 
 

RODZAJ ROBÓT ZAKRES ROBÓT PROJEKTOWANA 
TECHNOLOGIA 

Przygotowanie 
podłoża: 
betonowego 
stalowego 

 odkucia ręczne 
odkucia mechaniczne 
hydrodynamiczne usuwanie 
betonu 
oczyszczenie podłoża: 
− piaskowanie 
− hydropiaskowanie 
− śrutowanie 
− inne: 

……………………………... 
 

Zabezpieczenie 
powierzchniowe 

 izolacjonawierzchnia: 
rodzaj: 
materiał gruntujący: 
materiał nawierzchniowy: 
piasek: 

Inne roboty: 
 .............................................
 .............................................
 .............................................
 .............................................
 .............................................
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WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH MATERIAŁÓW: 
 

RODZAJ 
TECHNOLOGII 

PRODUCENT 
MATERIAŁU 

NAZWA 
MATERIAŁU 

NUMER 
APROBATY  

ZUŻYCIE 
JEDNO-

STKOWE 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH: 
 

 WYMAGANIA  

RODZAJ  
Temp. 

powietrz
a 

Temp. 
podłoża 

Temp. 
materiałów 

Wilgotnoś
ć 

powietrza 

Temp. 
punktu 
rosy 

Inne: 
…………

. 
 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 
WYKAZ WYMAGANYCH BADA Ń KONTROLNYCH: 
 

RODZAJ 
WYKONANEJ 

ROBOTY 

RODZAJ 
BADAŃ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYMAGANIA 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 



256 
 

WYKAZ  MINIMALNEGO  WYPOSA ŻENIA  LABORATORYJNEGO  
NIEZBĘDNEGO  PRZY  PROWADZONYCH  PRACACH 
 
 

RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 

Termometr do pomiaru temperatury powietrza  

Termometr do pomiaru temperatury podłoża  

Termometr do pomiaru temperatury materiałów  

Higrometr  

Wilgotnościomierz  

Aparat „pull-off”  

Inne:  

  

  

  

 
 
 
WYKAZ ZAAKCEPTOWANEGO SPRZ ĘTU I NARZĘDZI: 
 
 

RODZAJ SPRZĘTU ILOŚĆ SZTUK 
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ZAŁĄCZNIK NR 2A 
 

Kontrakt nr……………….. 
Nazwa kontraktu ………… 
Umowa nr………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..  

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI MATERIAŁU  GRUNTUJ ĄCEGO1) 

Obiekt: ………………………………………………………………………………………. 

Element: …………………………………………………………………………………….. 

Zakres robót: ………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ………………….. 

Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………... 
 

Nazwa materiału  (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii  (ilość i pojemność 
pojemników) 

 

Numer dostawy  

Data przydatno ści do u życia  (dz./m-c/r)  

Nr Polskiej Normy lub aprobaty 
technicznej 

 

Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z PN 
lub AT (nr, z dnia, wielkość dostawy objętej 
danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania  

Stan opakowania 2)  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ]  
Obecno ść kożucha 2), [   ] tak              [   ] nie 

 

Osad 2)  

− łatwy do rozmieszania [   ] 

− trudny do rozmieszania [   ] 

− niemożliwy do rozmieszania [   ] 

Konsystencja   

Rozdział faz 2) [   ] tak          [   ] nie 

Wtrącenia 2) [   ] tak          [   ] nie 

Kolor 2) [   ] zgodny z dokumentacją 

[   ] niezgodny z dokumentacją 

Inne  

− piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01 [   ] tak          [   ] nie 

− inne kruszywa wg PN-96/B-11112 [   ] tak          [   ] nie 

Uwagi  
1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów; 2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 
Miejscowość i data 

 
Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2B 
 

Kontrakt nr ………………… 
Nazwa kontraktu …………... 
Umowa nr………………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..  

PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI MATERIAŁU DO IZOLACJONAWIERZCHNI 1) 

 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót:……………………………………… [m2]   rysunek załącznik nr: …………... 

Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 
 
 

Nazwa materiału  (rodzaj)  

Producent  

Numer partii  

Ilość materiałów z partii  (ilość i pojemność 
pojemników) 

 

Numer dostawy  

Data przydatno ści do u życia  (dz./m-c/r)  

Nr Polskiej Normy lub aprobaty 
technicznej 

 

Certyfikat lub deklaracja zgodno ści z PN 
lub AT (nr, z dnia, wielkość dostawy objętej 
danym certyfikatem lub deklaracją) 

 

Liczba składników / stosunek mieszania  

Stan opakowania 2)  
− uszkodzone (szt.) [   ] 
− nieuszkodzone (szt.) [   ]  
Obecno ść kożucha 2), 3) [   ] tak          [   ] nie 
Osad 2)  
− łatwy do rozmieszania [   ] 
− trudny do rozmieszania [   ] 
− niemożliwy do rozmieszania [   ] 

Konsystencja   

Rozdział faz 2) [   ] tak          [   ] nie 

Wtrącenia 2) [   ] tak          [   ] nie 

Kolor 2) [   ] zgodny z dokumentacją 
[   ] niezgodny z dokumentacją 

Inne  

Czy posypka spełnia wymagania normy 2) Wyniki badań zawiera załącznik nr 
….. 

− piaski klasa 6 wg BN-80/6811-01 [   ] tak          [   ] nie 
− inne kruszywa wg PN-96/B-11112 [   ] tak          [   ] nie 

Uwagi  
1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów 
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
3) – nie dotyczy materiałów o spoiwie cementowo-polimerowym 

 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 A 
 

Kontrakt nr ………………… 
Nazwa kontraktu …………... 
Umowa nr………………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA STALOWEGO POD IZOLACJONAWIERZCHNI Ę 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót: ………………………………… [m2]   rysunek załącznik nr: ……………….. 

Termin wykonania prac: …………………………………………………………………… 
 

Dane dotycz ące mycia 
konstrukcji (ciśnienie, rodzaj 
detergentu, stężenie itp) 

 

Data i godzina zako ńczenia 
czyszczenia powierzchni  

 

Rodzaj i parametry 
ścierniwa (granulacja, 
czystość jonowa itd) 

 

Stopie ń przygotowania 
powierzchni  

 

Stopie ń odpylenia 1)  [   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania 
Odłuszczenie powierzchni 1)  [   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania 
Profil powierzchni 1)  [   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania 
Zanieczyszczenia jonowe   [   ] spełnia wymaganie [   ] nie spełnia wymagania  
Zawilgocenie powierzchni 1)  [   ] nie występuje         [   ] występuje 
Uwagi   
Jako ść przygotowanego 
podło ża: 

[  ] spełnia wymagania 
[  ] nie spełnia wymagań (kwalifikuje się do 
poprawy) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3B 
 

Kontrakt nr …………………... 
Nazwa kontraktu …………….. 
Umowa nr……………………. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 

PROTOKÓŁ KONTROLI 
PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO  

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót: ………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ………………….. 

Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………. 
 

Sposób czyszczenia   
Wytrzymało ść na odrywanie 1) 

(MPa) 
wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ……….  wartość minimalna 
……….. 
[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia 
wymagania 

Czysto ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia 
wymagania 

Gładko ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia 
wymagania 

Szorstko ść podło ża1) (mm) wyniki zawiera załącznik nr …………. 
wartość średnia ………   wartość maksymalna 
……… 
[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia 
wymagania 

Równo ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia 
wymagania 

Wilgotno ść podło ża1) [   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia 
wymagania 

Data i godzina zako ńczenia 
prac przygotowania podło ża 

Data 
…………….. 

Godzina 
…………….. 

Inne (w zależności od rodzaju 
metody zabezpieczenia 
powierzchniowego) 

 

Uwagi   
Jako ść przygotowanego 
podło ża: 

[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań 
      (kwalifikuje się do poprawy) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3C 
 

Kontrakt nr ………………… 
Nazwa kontraktu …………... 

Umowa nr……………….….. 
 

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. DZIAŁKA Nr ….. 
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI 

WYKONANYCH POWŁOK ANTYKOROZYJNYCH  
NA PODŁOŻACH STALOWYCH  

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót: ………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: …………………... 

Termin wykonania prac:……………………………………………………………………… 
 

Nazwa materiału   
Producent   
Rodzaj farby   
Technika aplikacji   
Czas aplikacji   
Wygląd powłoki 1)  
− cofanie się wymalowania [   ] tak               [   ] nie 
− zacieki [   ] tak               [   ] nie 
− zanieczyszczenia wmalowane w 

powłokę 
[   ] tak               [   ] nie 

− kraterowanie igłowe [   ] tak               [   ] nie 
− kraterowanie z pękającymi pęcherzami [   ] tak               [   ] nie 
− zmarszczenia  [   ] tak               [   ] nie 
− spękania  [   ] tak               [   ] nie 
− skórka pomarańczowa  [   ] tak               [   ] nie 
− suchy natrysk  [   ] tak               [   ] nie 
− podnoszenie  [   ] tak               [   ] nie 
− niedomalowania  [   ] tak               [   ] nie 
Grubo ść (μm) poszczególne wyniki zawiera załącznik                  

nr ………….  
− grubość średnia  
− liczba wykonanych punktów 

pomiarowych 
 

 
– zakres wyników – czy spełnia zasadę, 
że maks. 10 % pomiarów jest poniżej 
0,9 wartości nominalnej, 

[   ] tak              [   ] nie 

− grubość maks. nie przekracza 
trzykrotnej wartości nominalnej 

[   ] tak               [   ] nie 

Przyczepno ść (MPa) poszczególne wyniki zawiera załącznik                  
nr …………. 

         wartość średnia ……………….   
         wartość minimalna …………… 

    [   ] spełnia wymaganie                           
[   ] nie spełnia wymagania 

Uwagi   
Jako ść przygotowanego podło ża: [   ] spełnia wymagania 

[   ] nie spełnia wymagań   
      (kwalifikuje się do poprawek) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 

 
Miejscowość i data 

 
Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 
Kontrakt nr …………………. 
Nazwa kontraktu …………… 
Umowa nr…………………… 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr ….. 

PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH 1) 
 

Obiekt: ……………………………………………………………………………………… 

Element: …………………………………………………………………………………….. 

Zakres robót: …………………………….[m2]   rysunek załącznik nr: ……………………. 

Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………. 
 

 
Nr działki 

(m2) 

 
Data i 

godzina 

Silne 
promie-
niowanie 
słoneczn

e 

 
Zachmu-

rzenie 

Opad 
atmosfe-
ryczny 

Wilgot-
ność 

względna 
[%] 

Temp. 
powietrza 

[°C] 

Temp. 
podłoża 

[°C] 

Temp. 
punktu 

rosy 
[°C] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

załącznik 
nr2) …. 

        

2 
załącznik 

nr2) …. 

        

3 
załącznik 

nr2) …. 

        

4 
załącznik 

nr2) …. 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

Uwaga : Pomiary warunków klimatycznych należy przeprowadzać co 3-4 godziny i przy każdej 
odczuwalnej zmianie pogody 

1) – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni 
2) – załącznik nr …… zawiera szkic działki 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
 

Data: Godzina: Godzina: Godzina: 
Pogodnie    
Zachmurzenie    
Deszcz    
Temperatura powietrza    
Wilgotność powietrza    
Temperatura podłoża    
Temperatura punktu 
rosy 

   

Inne:    
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ZAŁĄCZNIK NR 5A 
Kontrakt nr ………………… 
Nazwa kontraktu …………... 
Umowa nr………………….. 

 
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT Nr …..  
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKO ŚCI  

WYKONANEJ IZOLACJONAWIERZCHNI  

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….. 

Element: ……………………………………………………………………………………... 

Zakres robót: ……………………………….[m2]   rysunek załącznik nr: ………………….. 

Termin wykonania prac: …………………………………………………………………….. 
 
Nazwa materiału  (rodzaj)  
Producent   
Przyczepno ść [MPa] wyniki wg załącznika nr ….. 

wartość średnia ….. wartość minimalna ….. 
[   ] spełnia wymaganie       [   ] nie spełnia wymagania 

Wygląd1)  
− smugi [   ] tak [   ] nie 
− widoczne szwy [   ] tak [   ] nie 
− przerwy robocze [   ] tak [   ] nie 
− rysy, pęknięcia [   ] tak [   ] nie 
− sfałdowania [   ] tak [   ] nie 
− pęcherze [   ] tak [   ] nie 
− spłynięcia [   ] tak [   ] nie 
− kolor [   ] jednolity [   ] niejednolity 

[   ] zgodny z dokumentacją  [   ] niezgodny z 
dokumentacją 

Posypka 
uszorstniaj ąca1) 

 

− rozłożenie [   ] równomierne [   ] nierównomierne 
− wklejenie [   ] mocne [   ] słabe 

Grubo ść średnia [mm] 1) poszczególne wyniki zawiera załącznik nr ….. 
[   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia 

wymagania 
Jako ść nało żonej 
powłoki 

[   ] spełnia wymagania 
[   ] nie spełnia wymagań       (kwalifikuje się do 
poprawek) 

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ × ] 
 

Miejscowość i data 
 

Wykonawca Inspektor nadzoru 

……………………….. ……………………….. ……………………….. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5B 
 

KONTROLA  WYKONANIA  PRAC  (WYNIKI  BADA Ń  KONTROLNYCH) 
 

Lp. 
Sprawdzenie 

wyglądu 
zewnętrznego 

Wytrzymałość na 
odrywanie 

Pomiar grubości 
powłoki 

Inne 
………………. 
……………… 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 6 

 
 

TEMPERATURA PUNKTU ROSY 
 

Tempera
-tura 

powietrz
a [°C] 

 
Temperatura punktu rosy w [°C] dla podłoża, w zależności od wilgotności względnej 

powietrza 

 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 
4 -6,11 -4,88 -3,69 -2,61 -1,79 -0,88 -0,09 +0,78 +1,62 +2,44 +3,20 
6 -4,49 -3,07 -2,10 -1,05 -0,08 +0,85 +1,86 +2,72 +3,62 +4,48 +5,38 
8 -2,69 -1,61 -0,44 +0,67 +1,80 +2,83 +3,82 +4,77 +5,66 +6,48 +7,32 
10 -1,26 +0,02 +1,31 +2,53 +3,74 +4,79 +5,82 +6,79 +7,65 +8,45 +9,31 
12 +0,35 +1,84 +3,19 +4,46 +5,63 6,74 7,75 8,69 9,60 10,48 11,33 
14 +2,20 +3,76 +5,10 6,40 7,58 8,67 9,70 10,71 11,64 12,55 13,36 
15 +3,12 4,65 6,07 7,36 8,52 9,63 10,70 11,69 12,62 13,52 14,42 
16 4,07 5,59 6,98 8,29 9,47 10,61 11,68 12,66 13,63 14,58 15,54 
17 5,00 6,48 7,92 9,18 10,39 11,48 12,54 13,57 14,50 15,36 16,19 
18 5,90 7,43 8,83 10,12 11,33 12,44 13,48 14,56 15,41 16,31 17,25 
19 6,80 8,33 9,75 11,09 12,26 13,37 14,49 15,47 16,40 17,37 18,22 
20 7,73 9,30 10,72 12,00 13,22 14,40 15,48 16,46 17,44 18,36 19,18 
21 8,60 10,22 11,59 12,92 14,21 15,36 16,40 17,44 18,41 19,27 20,19 
22 9,54 11,16 12,52 13,89 15,19 16,27 17,41 18,42 19,39 20,28 21,22 
23 10,44 12,02 13,47 14,87 16,04 17,29 18,37 19,37 20,37 21,34 22,23 
24 11,34 12,93 14,44 15,73 17,06 18,21 19,22 20,33 21,37 22,32 23,18 
25 12,20 13,83 15,37 16,69 17,99 19,11 20,24 21,35 22,27 23,30 24,22 
26 13,15 14,84 16,26 17,67 18,90 20,09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16 
27 14,08 15,68 17,24 18,57 19,83 21,11 22,23 23,31 24,32 25,22 26,10 
28 14,96 16,61 18,14 19,38 20,86 22,07 23,18 24,28 25,25 26,20 27,18 
29 15,85 17,58 19,04 20,48 21,83 22,97 24,20 25,23 26,21 27,26 28,18 
30 16,79 18,44 19,96 21,44 23,71 23,94 25,11 25,10 27,21 28,19 29,09 
32 18,62 20,28 21,90 23,26 24,65 25,79 27,08 28,24 29,23 30,16 31,17 
34 20,42 22,19 23,77 25,19 26,54 27,85 28,94 30,09 31,19 32,13 33,11 
36 22,23 24,08 25,50 27,00 28,41 29,65 30,88 31,97 33,05 34,23 35,06 
38 23,97 25,74 27,44 28,87 30,31 31,62 32,78 33,96 35,01 36,05 37,03 
40 25,79 27,66 29,22 30,81 32,16 33,48 34,69 35,86 36,98 38,05 39,11 
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M.16.00.00 ODWODNIENIE 

M.16.01.00 ODWODNIENIE POMOSTU 

M.16.01.03 ODWODNIENIE IZOLACJI PŁYTY POMOSTOWEJ 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia izolacji pomostu, w ramach "Przebudowy mostu 
w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem odwodnienia izolacji na ustroju niosącym obiektu inżynierskiego za pomocą: 
– drenów prefabrykowanych, 
– drenów z grysów jednofrakcyjnych, 
– sączków z tworzywa sztucznego. 

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2.  Wymagania ogólne 

Należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi aktualną normę lub aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. Jeżeli dokumentacja projektowa i ST nie podają inaczej, do 
odwodnienia izolacji można stosować materiały o właściwościach podanych poniżej. 

2.2.3.  Materiały do wykonania drenu prefabrykowanego 

Do wykonania drenażu podłużnego i poprzecznego można stosować dren prefabrykowany składający 
się z: 
– szkieletu wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości (PEHD) metodą kształtowania 

termicznego. Szkielet powinien mieć szerokość 60 mm i wysokość ok. 16 mm i powinien mieć 
zdolność szybkiego odprowadzania wody, 
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– grubego filtru owijającego szkielet, wykonanego z włókniny poliestrowej o gramaturze 150 g/m2. 
Filtr powinien chronić szkielet przed zamulaniem drenu i zapewniać wystarczającą ilość wolnych 
przestrzeni wokół szkieletu, niezbędną do szybkiego odprowadzenia wody. 

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. 

Podstawowe wymagania dla drenu prefabrykowanego przedstawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla drenu prefabrykowanego 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Odporność na wysoką 
temperaturę 

°C ≥ 190 
Procedura IBDiM 
nr PB-TM-23 [8] 

2 Wytrzymałość na ściskanie kPa ≥ 750 
Procedura IBDiM 
nr PB-TM-24 [9] 

 
2.2.4.  Materiały do wykonania drenu z grysów 

2.2.4.1. Rodzaje materiałów 

Do wykonania drenu z grysów można stosować kruszywo i żywicę epoksydową. 

2.2.4.2. Kruszywo 

Należy stosować kruszywo jednofrakcyjne, ze skał magmowych, czyste (płukane), suche 
(o wilgotności < 4%) o uziarnieniu 8÷12 mm, marki 20 wg PN-86/B-06712 [2]. 

2.2.4.3. Żywica epoksydowa 

Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST 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 [6] 

3 Wydłużenie % ≥ 30 ISO 527-2 [6] 

4 Twardość wg Shora D - 60 ÷ 80 DIN 53 505 [7] 

 
*) Żywica powinna być barwy określonej przez producenta. Po upływie czasu utwardzania, po 
dotknięciu powierzchni próbki nie powinno się stwierdzić na palcach widocznych śladów żywicy. 

2.2.5.  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 [10], 
– niską temperaturę wg procedury IBDiM nr PB-TM-12 [11], 
– media chemiczne wg procedury IBDiM nr PB-TM-14 [12]. 
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 [2], 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. 
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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. Świeża zaprawa powinna mieć konsystencją około 
11 do 12 cm zgodnie z PN-85/B-04500 [3], a czas zachowania jej właściwości roboczych powinien 
wynosić min. 30 minut. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, można stosować zaprawę o właściwościach 
podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Podstawowe wymagania dla utwardzonej zaprawy niskoskurczowej 

Lp. Właściwości Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie  
po 28 dniach MPa ≥ 9 PN-85/B-04500 [3] 

2 Wytrzymałość na ściskanie  
po 28 dniach MPa ≥ 45 PN-85/B-04500 [3] 

3 Wytrzymałość na odrywanie  
od podłoża 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego wyniku 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura 
badawcza IBDiM nr  

PB-TM-X3 [13] 

4 Skurcz po okresie twardnienia 
90 dni 

 
‰ 

 
≤ 1,0 

Procedura 
badawcza IBDiM nr  

TWm-31/97 [14] 

5 Pęcznienie po okresie tward-
nienia 90 dni 

 
‰ 

 
≤ 0,3 

Procedura 
badawcza IBDiM nr  

TWm-31/97 [14] 

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 [15] 

7 Wytrzymałość na odrywanie od 
podłoża po badaniu 
mrozoodporność 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura 
badawcza IBDiM nr  

PB-TM-X3 [13] 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania drenu z grysów Wykonawca powinien dysponować: 
– mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej, 
– małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem, 
– drobnym sprzętem pomocniczym (przecinarki, łopaty itp.), 
– wiertarką do wiercenia otworów w betonie (nawierzchni asfaltowej). 
Sączki i dreny prefabrykowane należy montować ręcznie. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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



267 
 

4.2.  Transport, przechowywanie i pakowanie materia łów 

4.2.1.  Transport drenów prefabrykowanych 

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. 
Dreny należy przewozić środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowań. 

4.2.2.  Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 

Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– stosunek mieszania, 
– numer aprobaty technicznej, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 

ostrożności, bhp i ochrony środowiska, 
– oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego 
promieniowania słonecznego, z dala od źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, 
w zamkniętych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesięcy. 
Żywicę należy przewozić krytymi środkami transportu chroniąc opakowania przed uszkodzeniami 
mechanicznymi zgodnie z PN-89/C-81400 [4]. 

4.2.3.  Transport i przechowywanie kruszywa 

Kruszywo w czasie składowania i transportu należy zabezpieczyć przed rozsypaniem, 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju, frakcji. 
 
4.2.4.  Sączki 

Sączki powinny być pakowane kompletami w pudła kartonowe, zgodnie z instrukcją fabryczną. Każde 
pudło powinno być oznaczone nadrukiem, zawierającym następujące dane: 
– nazwę wyrobu i adres producenta, 
– 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. 

4.2.5.  Zaprawa niskoskurczowa 

Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta zawierająca dane: 
a) nazwę wyrobu, 
b) nazwę rodzaju i odmiany zaprawy, 
c) nazwę i adres producenta, 
d) datę produkcji, 
e) masę netto, 
f) trwałość, 
g) informację o proporcji składników, 
h) 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. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2.  Wymagania ogólne robót 

Elementy odwodnienia izolacji powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST 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 [16]. 
Jeżeli ST tak przewiduje, Wykonawca powinien wykonać projekt roboczy odwodnienia, zawierający 
szczegóły wszystkich elementów odwodnienia izolacji. 
Wykonanie drenów według poniższej OST obejmuje ułożenie drenów podłużnych wzdłuż osi 
odwodnienia (wpustów i sączków), drenów poprzecznych, umieszczanych przed urządzeniami 
dylatacyjnymi, drenów podłużnych za krawężnikiem oraz krótkich odcinków drenów poprzecznych 
w podlewce pod krawężnikiem. Rodzaj zastosowanego drenu powinien zostać określony w 
dokumentacji projektowej lub/i ST. 

5.3.  Wykonanie odwodnienia izolacji 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. montaż sączków, 
3. wykonanie drenu z prefabrykatów, 
4. wykonanie drenu z grysu jednofrakcyjnego, 
5. roboty wykończeniowe. 

5.4.  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 drenów i lokalizację sączków, 
– dokładnie oczyścić (odpylić) powierzchnię izolacji przed ułożeniem drenów. 

5.5.  Monta ż 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 [5] 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 
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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. 

5.6.  Układanie drenów prefabrykowanych 

Ułożenie drenu polega na rozwinięciu go wzdłuż przewidzianej dokumentacją projektową linii 
i zaznaczeniu na drenie lokalizacji urządzeń odwadniających (sączki, wpusty). Długość 
poszczególnych odcinków drenu może być równa wielokrotności odległości między sączkami lub 
odległości pomiędzy sączkami. W pierwszym przypadku należy wyciąć dolną powierzchnię filtru 
poliestrowego nad sączkiem, a dren przeprowadzić w sposób ciągły do następnego sączka. W drugim 
przypadku dren powinien być dłuższy o ok. 10÷15 cm od odległości między sączkami. Końcowy 
odcinek drenu należy zagiąć i umocować wewnątrz sączka. 
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 wiążącej nawierzchni. 
W celu uniemożliwienia przedostania się do wnętrza drenu cząstek gruntu należy odciąć ok. 10 cm 
początkowych szkieletu, filtr poliestrowy odgiąć, zawinąć i przykleić do dolnej powierzchni drenu. 
Łączenie podłużne poszczególnych odcinków drenu polega na wycięciu ok. 10 cm szkieletu, 
nasadzeniu jednego odcinka szkieletu na drugi na długości około 3 cm i nasunięciu filtra pozostałego 
po wyciętym odcinku szkieletu na drugi z łączonych elementów. 

5.7.  Układanie drenów z grysów 

5.7.1.   Przygotowanie koryta pod dren 

Dren wykonuje się w korycie wykonanym w warstwie wiążącej nawierzchni. Koryto wykonuje się 
poprzez: 
– pozostawienie desek w trakcie wykonywania nawierzchni, 
– wycięcie i odkucie zawałowanej nawierzchni. 
Wymiary koryta powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli wymiary te nie zostały 
określone, to minimalne wymiary koryta wynoszą 15 x 5 cm. 
5.7.2.  Przygotowanie i ułożenie mieszanki mineralno-żywicznej 

Żywicę i utwardzacz należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą 
mieszadła zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można 
przechowywać, lecz należy ją natychmiast wymieszać z kruszywem. 
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy 
powinno być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 
1,5 ÷ 2 % masy kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15 °C. Masa drenażowa powinna 
być wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że 
producent żywicy podaje inaczej). 
Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy wbudować. Nie należy jej mocno zagęszczać, 
a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię. Czas twardnienia masy, w zależności od temperatury 
otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny. 
Masę asfaltową nawierzchni należy układać bezpośrednio na drenaż po całkowitym jego stwardnieniu. 

5.8.  Zasady bhp 

Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, 
kaski, czapki, rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy 
natychmiast je przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
Podczas pracy należy bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków. Stwardniała 
żywica jest całkowicie nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki. 

5.9.  Roboty wyko ńczeniowe 

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.  
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Badania przed przyst ąpieniem 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. 

6.3.  Kontrola w trakcie wykonywania robót 

Kontrola robót powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, ST i projektem roboczym odwodnienia, 
– sprawdzenie materiałów, 
– sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu, 
– sprawdzenie sprawności całego odwodnienia izolacji. 

6.3.1.  Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową, ST i projektem roboczym odwodnienia. 

6.3.2.  Sprawdzenie materiałów 

Kontrola materiałów powinna być oparta na atestach i certyfikatach producenta potwierdzających 
zgodność ich właściwości z aprobatami technicznymi, ST i pktem 2. 

6.3.3.  Sprawdzenie prawidłowości osadzenia sączków 

Rzędne sączków nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 mm. Odchylenie od 
projektowanego położenia sączka w płaszczyźnie poziomej nie powinno przekraczać 5 mm. 
Izolacja powinna być dokładnie przyklejona do kołnierza sączka. 

6.3.4.   Sprawdzenie prawidłowości ułożenia drenażu 

Odchylenia ułożenia drenażu podłużnego i poprzecznego w planie od projektowanego nie powinny 
przekraczać 1%. 
W przypadku drenu prefabrykowanego należy skontrolować prawidłowość wprowadzenia go do 
wnętrza sączka oraz mocowanie drenu do izolacji. 
Prawidłowo wykonany dren z grysu powinien charakteryzować się dużą ilością wolnych przestrzeni 
umożliwiających szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczególne ziarna kruszywa powinny 
być sklejone żywicą w stopniu uniemożliwiającym ich rozdzielenie przy użyciu siły rąk. 
Niedopuszczalne są jakiekolwiek wycieki żywicy z masy drenażowej. Wymiary poprzeczne drenów nie 
powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 mm. 
 

6.3.5.  Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia 

Sprawdzenie sprawności systemu odwodnienia odbywa się przez wlanie wody do drenu podłużnego. 
Czynność ta umożliwi sprawdzenie drożności drenu i sączków. Należy skontrolować, czy nie 
występuje zamakanie konstrukcji w miejscu zamontowania sączka. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 
– m (metr) drenażu z elementów prefabrykowanych lub z grysu jednofrakcyjnego, 
– szt (sztuka) sączka. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
– oczyszczenie powierzchni izolacji, 
– ułożenie drenów podłużnych i poprzecznych, 
– zamontowanie sączka. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne“ 
oraz niniejszej ST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” , pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa osadzenia 1 szt sączka  obejmuje: 
– 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 z kolektorem, 
– wykonanie badań, 
– uporządkowanie miejsca robót. 
Cena jednostkowa 1 m drenu prefabrykowanego  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– łączenie poszczególnych odcinków drenu, 
– przyklejenie drenu do izolacji, 
– wprowadzenie końcówki drenu do sączka, 
– wykonanie badań, 
– oczyszczenie miejsca robót. 
Cena wykonania 1 m drenu z grysu  obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie masy drenażowej, 
– wycięcie koryta w warstwie wiążącej nawierzchni lub ułożenie deskowania, 
– ułożenie masy drenażowej, 
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– 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, ST i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących   

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne 

  1.  DM.00.00.00      Wymagania ogólne 

10.2.  Normy 

  2.  PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  3.  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 
  4.  PN-89/C-81400  Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie, transport 
  5.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów 
  6.  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 

  7.  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 

10.3.  Inne   

  8. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-23. Oznaczenie odporności na wysoką temperaturę 
drenów o szkielecie z polietylenu z filtrem poliestrowym 

  9. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-24. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie elementów 
o strukturze komórkowej wykonanych z elastomerów lub tworzyw sztucznych 

10. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-11. Oznaczanie odporności na wysoką temperaturę 
tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 

11. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-12. Oznaczanie odporności na niską temperaturę 
tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 

12. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-14. Oznaczanie odporności na media chemiczne 
tworzywa sztucznego przeznaczonego na elementy odwodnienia obiektów mostowych 

13. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3. Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) 
ochronnej do betonu – Metoda „pull-off” 

14. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97. Badanie skurczu i pęcznienia zapraw 
modyfikowanych 

15. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3. Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych 
16. 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) 

17. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt” Warszawa, 2002 r. 
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PRZYKŁADY DRENÓW ODWADNIAJ ĄCYCH IZOLACJĘ POMOSTU OBIEKTU MOSTOWEGO 
(WG [17]) 

1. Dren z kruszywa otoczonego żywicą uformowany w nawierzchni 

 
 

 
 
2. Dren z geowłókniny ułożony na izolacji pomostu 
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M.19.00.00 BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 

M.19.01.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE 

M.19.01.01 KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z ustawieniem krawężników kamiennych, w ramach "Przebudowy mostu w 
ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem ustawienia krawężników kamiennych na podlewce na moście. 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1.  Krawężnik kamienny – element kamienny, długości większej od 30 cm, powszechnie 
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, ścieżki. 

1.4.2.  Obrabianie mechaniczne – wykończenie powierzchni z widocznymi śladami narzędzi, 
uzyskane z zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.3.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2.  Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2.  Stosowane materiały 

Przy ustawianiu krawężników na podlewce można stosować następujące materiały: 
– krawężniki kamienne, 
– podlewka z zaprawy niskoskurczowej lub grysu jednofrakcyjnego, 
– stal na kotwy, 
– klej do wklejania kotew, 
– materiały uszczelniające. 

2.2.3.  Krawężniki kamienne 

2.2.3.1. Zasady ogólne 

Należy stosować krawężniki kamienne, dla których Wykonawca przedstawi Polską Normę lub 
aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM. Poza tym krawężnik powinien spełniać wymagania podane 
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w „Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” [20], 
zwanym dalej Rozporządzeniem. 
Typ krawężnika i jego wymiary są określone w dokumentacji projektowej. 

2.2.3.2. Wymagania wobec krawężników 

Poniżej przedstawiono wymagania dla krawężnika i materiału kamiennego, z którego powinien być 
wykonany, zgodnie z PN-B-11213:1997 [3]: 
a) Wymagania dotyczące materiału kamiennego 
Bloki materiału kamiennego ze skał magmowych, osadowych lub metamorficznych, przeznaczone do 
produkcji krawężników mostowych kamiennych, powinny odpowiadać klasie I i II wg PN-B-11213:1997 
[3] i wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania fizyczne i wytrzymałościowe materiału kamiennego 

Lp. Właściwości Jednostka Klasa 

  miary I II III 
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 

powietrznosuchym, co najmniej MPa 130 100 60 

2 Ścieralność na tarczy Boehmego w 
stanie powietrznosuchym, nie więcej 
niż 

mm 2,5 5,0 7,5 

3 Nasiąkliwość, nie więcej niż % 0,5 1,5 3,0 

4 Mrozoodporność, ubytek masy po                 
25 cyklach % 0 0 0 

 
b) Wygląd zewnętrzny krawężników 
Wygląd zewnętrzny krawężników powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 
– krawężnik powinien mieć ścięcie od strony jezdni powyżej poziomu nawierzchni, o pochyleniu nie 

większym niż 2,5:1 i nie mniejszym niż 4:1, 
– zastosowany krawężnik powinien spełniać wymagania normy PN-B-11213:1997 [3] dla 

krawężników mostowych, bądź aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM, 
– wymiary krawężnika ze ścięciem wg normy PN-B-11213:1997 [3] (rysunek w załączniku 1) zostały 

podane w tablicy 2, 

Tablica 2. Wymiary krawężnika mostowego rodzaju A (ze ścięciem) 

 
Lp. Oznaczenie 

wymiaru (wg 
rysunku) 

 
Wymiary, mm 

Dopuszczalna 
odchyłka wymiaru, 

mm 

1 h 230 180 ± 20 
2 b 200 200 ± 3 
3 c 40 40 ± 2 
4 d 120 100 ± 2 
5 l Od  800 do  2000 - 

 
– w krawężniku mostowym, wg PN-B-11213:1997 [3], powierzchnie licowe, tj. powierzchnia górna, 

powierzchnia skosu, powierzchnia przednia na szer. 50 mm i tylna na szer. 70 mm powinny 
odpowiadać fakturze średniogroszkowanej wg BN-84/6740-02 [4]; pozostałe fragmenty 
powierzchni przedniej i tylnej powinny być wykonane w fakturze krzesanej, 

– powierzchnie stykowe powinny być dłutowane (szlakowane) wzdłuż krawędzi widocznych na 
szerokości pasa co najmniej 30 mm, na pozostałej szerokości średniogrotowane, 

– powierzchnia spodu powinna być surowa i spełniać wymagania dotyczące faktury łupanej lub 
krzesanej, 

– kąty pomiędzy powierzchnią stykową (czołową) a wszystkimi przecinającymi się z nią 
powierzchniami licowymi oraz pomiędzy górną a tylną licową powinny być proste, 

– kąty pomiędzy powierzchnią górną a przednią powinny być rozwarte tak, aby uzyskane było 
odpowiednie pochylenie, określone wyżej. 

 
c) Wady i uszkodzenia 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla krawężników mostowych kamiennych, wg PN-B-11213:1997 
[3], podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężnika 

Rodzaj uszkodzeń Dopuszczalne odchyłki 

Skrzywienie licowych 3 mm 
(wichrowatość bocznych Nie sprawdza się 
powierzchni) stykowych - 
 spodu Nie sprawdza się 
Wady obróbki 
powierzchni 
(wgłębienia i 
wypukłości) 

licowych Dopuszcza się na długości 1000 mm danej 
powierzchni jedno wgłębienie wielkości do            
500 mm2 nie głębsze niż 5 mm, nie 
wynikające z techniki wykonania faktury 

 bocznych Wgłębienie do 15 mm dopuszcza się bez 
ograniczeń, wypukłości poza lico pasa 
obrobionego na powierzchni przedniej (od 
strony jezdni) niedopuszczalne, na 
powierzchni tylnej (od strony chodnika) 
dopuszcza się wypukłości poza lico pasa 
obrobionego do               30 mm 

 stykowych W obrębie pasa dłutowanego wgłębienia 
niedopuszczalne, pozostała część 
powierzchni nie podlega sprawdzeniu 

 spodu Nie sprawdza się 
Szczerby i 
uszkodzenia 

liczba w przelicze-
niu na  1000 mm 3 

krawędzi  długość 5 mm 
i naroży głębokość 3 mm 
Odchyłka od kąta prostego na 
długości powierzchni 

2 mm 

 
2.2.4.  Podlewka pod krawężnik 

2.2.4.1. Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, można stosować zaprawę o właściwościach 
podanych w dalszym ciągu. 
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 [5], a czas 
zachowania jej właściwości roboczych powinien wynosić min. 30 minut. Wymagania dotyczące 
zaprawy na podlewkę podano w tablicy 4. 
 
 
Tablica 4. Wymagania dotyczące zaprawy na podlewkę 

Lp. Właściwości Jednost
ka 

Wymagani
a 

Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na zginanie po            
28 dniach MPa ≥ 9 PN-85/B-04500 [5] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po            
28 dniach MPa ≥ 45 PN-85/B-04500 [5] 

3 Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża 
- wartość średnia 
- wartość pojedynczego 
wyniku 

 
 

MPa 
MPa 

 
 

≥ 2,0 
≥ 1,5 

Procedura 
badawcza 

IBDiM nr PB-TM-
X3 [24] 

4 Skurcz po okresie twardnienia           
90 dni ‰ ≤ 1,0 

Procedura 
badawcza 

IBDiM nr TWm-
31/97 [25] 

5 Pęcznienie po okresie 
twardnienia           90 dni ‰ ≤ 0,3 

Procedura 
badawcza 

IBDiM nr TWm-
31/97 [25] 

6 Mrozoodporność badana w   Procedura 
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2% roztworze soli (NaCl) po 
150 cyklach 
- ubytek masy 
- wytrzymałość na zginanie 
- wytrzymałość na ściskanie 

 
 

% 
% 
% 

 
 
≤ 5 
≤ 20 
≤ 20 

badawcza 
IBDiM Nr SO-3 

[26] 

7 Wytrzymałość na odrywanie 
od podłoża po badaniu mrozo-
odporność 

 
MPa 

 
≥ 1,5 

Procedura 
badawcza 

IBDiM nr PB-TM-
X3 [24] 

 
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 ST M-16.01.03. 

2.2.4.2. Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy 

Podlewka z grysu jednofrakcyjnego składa się z kruszywa i żywicy epoksydowej. 
Do podlewki należy stosować grys jednofrakcyjny od 4 do 6 mm ze skał magmowych, marki 20 wg 
PN-86/B-06712 [6], otoczony kompozycją z żywicy epoksydowej. 
Ilość lepiszcza (żywicy) powinna zapewnić tylko całkowite otoczenie ziaren kruszywa bez wypełnienia 
pustek między ziarnami. Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie podają inaczej, można stosować 
dwuskładnikową żywicę epoksydową modyfikowaną, o podstawowych właściwościach podanych 
w tablicy 5. 
 
 

Tablica 5. 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 [18] 

3 Wydłużenie % ≥ 30 ISO 527-2 [18] 

4 Twardość wg Shora D - 60 ÷ 80 DIN 53505 [19] 

 
*) Żywica powinna być barwy określonej przez producenta. Po upływie czasu utwardzania   dotknięcie 
powierzchni próbki nie powinno pozostawić na palcach widocznych śladów żywicy. 

2.2.5.  Materiał na kotwy 

Jeżeli w dokumentacji projektowej przewiduje się kotwienie krawężników, to do wykonania kotew 
należy stosować stal spełniającą wymagania normy PN-89/H-84023.06 [7] 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 ST nie przewidują inaczej, 
można zastosować żywicę, która ma następujące właściwości: 
– wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC) > 90 

N/mm2, 
– wytrzymałość na zginanie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC) > 44 

N/mm2, 
– wytrzymałość na rozciąganie po 14 dniach (po związaniu pod wodą, w temperaturze +20oC) > 25 

N/mm2, 
– przyczepność do podłoża (po utwardzeniu pod wodą, w temperaturze +20°C) 2,5 ÷ 3,5 N/mm2 

(zniszczenie betonu). 
 
2.2.6.  Materiał do wypełnienia spoin 
Do wypełniania spoin należy stosować materiały, dla których Wykonawca przedstawi aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, do uszczelniania styków poprzecznych 
między krawężnikami oraz krawężnikiem i betonem płyty chodnikowej można stosować kit 
poliuretanowy, jednoskładnikowy, sieciujący pod wpływem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania 
przechodzący do postaci elastycznej gumy. Powinien być odporny na działanie wody, rozcieńczonych 
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soli, kwasów i zasad oraz paliw i smarów. Kit powinien zachowywać właściwości elastyczne 
w szerokim zakresie temperatur (w tym ujemnych do -30oC) i wykazywać odporność na starzenie 
w warunkach eksploatacji. Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich środków gruntujących, 
zachowywać bardzo dobrą przyczepność do betonu i granitu. 
Do uszczelniania styku nawierzchni asfaltowej z krawężnikiem można stosować samoprzylepną taśmę 
z asfaltu modyfikowanego polimerem wraz z wypełniaczem i dodatkami. Taśma powinna być 
przeznaczona do uszczelniania styków w nawierzchniach drogowych wykonywanych na gorąco 
(temperatura układania rzędu od 140 °C do 250 °C). Materiał taśmy powinien charakteryzować się 
dużą elastycznością w szerokim zakresie temperatur (nie powinien stawać się kruchy w temperaturze 
- 30 °C, a w podwyższonych temperaturach – do 100 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. 
Jeżeli dokumentacja projektowa ani ST nie podają inaczej, można stosować taśmę o właściwościach 
podanych w tablicy 6. 

Tablica 6. 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) [8] 

2 Temperatura   mięknienia           
wg  PiK 

oC ≥ 90 
PN-EN 1427:2001 

[9] 
3 Mrozoodporność (upadek 

kuli z 2,5 m, temperatura -
20 °C 

- 
min. 3 kule 

całe PB/TN-2/3 [21] 

4 Wydłużenie taśmy w 
szcze-linie , w 
temperaturze -20 °C 

mm ≥ 4,0 PB/TN-2/4 [22] 

5 Rodzaj zerwania taśmy w 
szczelinie, w temperaturze             
-20 °C 

 
- 

brak 
zerwania 

przy 
wydłuże-niu  

4,0 mm 

 
PB/TN-2/5 [23] 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót 

Do wykonania podlewki z zaprawy niskoskurczowej Wykonawca powinien dysponować betoniarką do 
wykonania zaprawy. 
Do wykonania podlewki z grysu jednofrakcyjnego Wykonawca powinien dysponować: 
– mieszadłem zamontowanym na wiertarce wolnoobrotowej, 
– małą betoniarką lub taczką do wymieszania żywicy z kruszywem. 
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. 

 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  4. 
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4.2.  Transport kraw ężników kamiennych 

Krawężniki kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok 
siebie, na drewnianych podkładach, długością w kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki 
mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed 
bezpośrednim stykiem należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub 
wełny drzewnej o grubości nie mniejszej niż 5 cm. 
Krawężniki z materiałów kamiennych można przechowywać na składowiskach otwartych, 
posegregowane wg typów, rodzajów, odmian i wielkości w sposób zabezpieczających przed 
uszkodzeniem. 
Z krawężnikami powinno być dostarczone zaświadczenie o wynikach przeprowadzonych badań, 
zawierające: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę instytucji przeprowadzającej badania, 
– datę pobrania próbek, 
– sposób pobrania próbek, 
– datę badań, 
– wyniki badań. 

4.3.  Transport zaprawy niskoskurczowej 

Sucha zaprawa powinna być pakowana w worki foliowe. Na każdym opakowaniu powinna być 
umieszczona etykieta zawierająca dane: 
a) nazwę wyrobu, 
b) nazwę rodzaju i odmiany zaprawy, 
c) nazwę i adres producenta, 
d) datę produkcji, 
e) masę netto, 
f) trwałość, 
g) informację o proporcji składników, 
h) 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. 

4.4.  Transport i przechowywanie żywicy epoksydowej 

Żywica powinna być pakowana w opakowania firmowe producenta (np. plastikowe puszki lub beczki). 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– stosunek mieszania, 
– numer aprobaty technicznej, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 

ostrożności, bhp i ochrony środowiska, 
– oznaczenie, że wyrób zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. 
Żywicę należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach, w oryginalnych, szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed działaniem ciepła i bezpośredniego 
promieniowania słonecznego, z dala od źródeł zapalnych. Okres przydatności do stosowania, 
w zamkniętych fabrycznie pojemnikach wynosi zwykle 12 miesięcy. 
Żywicę należy przewozić zgodnie z przepisami dotyczącymi materiałów łatwopalnych. 

4.5.  Transport i składowanie materiału do uszczeln iania 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. 
Materiały należy składować w odpowiedniej (podanej przez producenta) temperaturze, chronić przed 
wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. 
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Należy przestrzegać terminu ważności produktu. Niespełnienie warunków przechowywania 
i transportu może spowodować utratę właściwości materiałów uszczelniających, w szczególności 
przedwczesną utratę kształtu taśmy asfaltowej, zlepienie się zwojów, zmniejszenia właściwości 
lepiących, zbytnią kruchość papieru przekładkowego, usztywnienie taśmy. 
Na każdym opakowaniu należy umieścić etykietę zawierającą co najmniej następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– nazwę wyrobu, 
– oznaczenie, 
– datę produkcji i okres przydatności do stosowania, 
– masę netto, 
– wymiary (w przypadku taśmy), 
– numer aprobaty technicznej, 
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków 

ostrożności, bhp i ochrony środowiska. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie podlewki pod krawężnik, 
3. wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem, 
4. wklejenie kotew, 
5. montaż krawężników, 
6. wypełnienie spoin, 
7. roboty wykończeniowe. 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST 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. 

5.4.  Wykonanie podlewki pod kraw ężnik 

5.4.1.  Zasady ogólne 

Krawężnik należy ustawiać na zaprawie bezskurczowej lub warstwie grysu otoczonego żywicą, 
wykonanych wg pktu 2.2.4 niniejszej ST. Ułożenie podlewki wymaga tymczasowego ustawienia 
elementów oporowych z listew lub płyt, między które wlewa się materiał podlewki. Materiał podlewki 
należy układać z niewielkim nadmiarem na nieznaczne dogęszczenie mieszanki w czasie jej 
uderzenia podstawą krawężnika. Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe 
ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni. Ostateczna grubość podlewki pod krawężnikiem 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Polewkę pod krawężnik należy wykonać na warstwie izolacji dodatkowo wzmocnionej w paśmie 
krawężnika, np. w postaci dodatkowej warstwy hydroizolacji. Wzmocnienie izolacji mogą stanowić 
przyklejone taśmy ze stali nierdzewnej lub dodatkowe warstwy izolacji. Powierzchnia izolacji, na której 
układa się zaprawę powinna być czysta, wolna od luźnych frakcji i pyłów, kurzu, oleju. 

5.4.2.  Podlewka z zaprawy niskoskurczowej 

Podczas wykonywania robót należy przestrzegać zalecanych przez producenta proporcji mieszania 
suchej zaprawy z wodą zarobową spełniającą wymagania PN-EN 1008:2004 [11] oraz przepisów bhp: 
– podczas pracy należy stosować buty, rękawice i okulary ochronne, 
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– 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. 

5.4.3.  Podlewka z grysu jednofrakcyjnego otoczonego kompozycją z żywicy 

Żywicę i utwardzacz do niej należy wymieszać w stosunku określonym przez producenta, za pomocą 
mieszadła zamontowanego na wiertarce wolnoobrotowej. Przygotowanej żywicy nie można 
przechowywać, lecz należy ją natychmiast wymieszać z kruszywem. 
Kruszywo należy wymieszać z żywicą narzędziami ręcznymi w taczkach lub małej betoniarce. Żywicy 
powinno być tyle, aby całkowicie otoczyła ziarna kruszywa, ale nie więcej. Przeciętna ilość żywicy to 
1,5 ÷ 2% masy kruszywa. 
Temperatura przygotowanej mieszanki powinna wynosić +10°C ÷ +15 °C. Masa drenażowa powinna 
być wbudowywana w czasie max. 30 min. od momentu dodania utwardzacza do żywicy (chyba, że 
producent żywicy  podaje  inaczej). Bezpośrednio po wymieszaniu masę drenażową należy 
wbudować. Nie należy jej mocno zagęszczać, a jedynie wyrównać jej górną powierzchnię. Czas 
twardnienia masy, w zależności od temperatury otoczenia, wynosi 12 ÷ 24 godziny. 
Pracownicy stykający się bezpośrednio z żywicami powinni stosować okulary i ubrania ochronne, 
kaski, czapki, rękawice gumowe. W przypadku kontaktu żywicy ze skórą lub oczami należy 
natychmiast je przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Podczas pracy należy 
bezwzględnie zaniechać palenia tytoniu i spożywania posiłków. Stwardniała żywica jest całkowicie 
nieszkodliwa dla zdrowia. Szkodliwe w zetknięciu ze skórą są jej składniki. 

5.5.  Wykonanie drena żu za i pod kraw ężnikiem 

Wykonanie drenażu za i pod krawężnikiem jest przedmiotem ST M.16.01.03. 

5.6.  Kotwy 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje kotwienie krawężników, kotwy wg pktu 2.2.5 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. 

5.7.  Ustawienie kraw ężników 

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. 

5.8.  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. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Badania  przed przyst ąpieniem do robót 

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

stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli 
i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej 
specyfikacji, 

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

– skontrolować stan płyty pomostu i izolacji na obiekcie mostowym przed przystąpieniem do 
układania krawężnika. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

6.3.  Kontrola kraw ężnika 

Zakres kontroli obejmuje: 
– sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika, 
– badania laboratoryjne krawężnika, 
– wklejenie kotew, 
– ułożenie drenów za i pod krawężnikiem, 
– ułożenie podlewki pod krawężnikiem, 
– uszczelnienie spoin, 
– sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 

6.3.1.  Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika 

Sprawdzenie cech zewnętrznych krawężnika należy przeprowadzić wg PN-B-11215:1998 [11], 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe podano w tablicy 2. Dopuszczalne uszkodzenia powierzchni 
podano w tablicy 3. Próbki do badań wyglądu zewnętrznego należy pobrać losowo wg PN-83/N-03010 
[12]. 

6.3.2.  Badania laboratoryjne krawężnika 

W wytwórni powinny być przeprowadzone następujące badania laboratoryjne: 
a) badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-84/B-04110 [13], 
b) badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101 [14], 
c) badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102 [15], 
d) badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 [16], 
e) badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-67/B-04115 [17]. 
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. 

6.3.3.  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. 

6.3.4.  Ułożenie drenów 

Ułożenie drenów za i pod krawężnikiem należy kontrolować wg ST M.16.01.03. 

6.3.5.  Ułożenie podlewki pod krawężnikiem 

Materiały na polewkę powinny spełniać wymagania pktu 2.2.4 niniejszej ST. 
Dopuszczalne tolerancje dla ułożonej podlewki wynoszą 
– dla rzędnej góry podlewki: ± 1 cm, 
– dla szerokości podlewki: ± 2 cm. 
Prawidłowo wykonana podlewka z grysu powinna charakteryzować się dużą ilością wolnych 
przestrzeni umożliwiających szybkie odprowadzenie wody i pary wodnej. Poszczególne ziarna 
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kruszywa powinny być sklejone żywicą w stopniu uniemożliwiającym ich rozdzielenie przy użyciu siły 
rąk. Niedopuszczalny jest jakikolwiek wyciek żywicy z masy drenażowej. 

6.3.6.  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. 

6.3.7.  Kontrola ustawienia krawężnika 

Przy ustawianiu krawężnika należy sprawdzić: 
– dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które powinno wynosić 

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
– dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety  projektowanej, 

które powinno wynosić ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
– równość górnej powierzchni krawężników, przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 

krawężnika trzymetrowej łaty: prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 

– odchylenia linii krawężnika w poziomie od linii projektowanej, które nie powinno przekraczać ± 0,5 
cm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) krawężnika kamiennego układanego na obiekcie. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– ułożenie drenów pod i za krawężnikiem (wg ST MM.16.01.03), 
– 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 ST. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

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, 
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– ustawienie krawężnika wraz z jego regulacją, 
– uszczelnienie spoin, 
– wykonanie badań wg pktu 6 ST, 
– oczyszczenie miejsca robót. 

9.3.  Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST 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. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne 

1.   DM.00.00.00 Wymagania ogólne 

2.   M.16.01.03 Odwodnienie izolacji płyty pomostowej 

10.2.  Normy 

3.  PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, 
mostowe i drogowe    

4. BN-84/6740-02 Obróbka kamienia. Terminologia. Pojęcia podstawowe, nazwy, 
określenia, czynności i rodzaje faktur 

5. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych 
i wytrzymałościowych 

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
7. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

Gatunki 
8. PN-EN 13880-2:2004 

(U) 
Zalewy szczelin na gorąco – Część 2: Metoda badania dla 
określenia penetracji stożka w temperaturze 25°C 

9. PN-EN 1427:2001 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury 
mięknienia – Metoda pierścień i kula 

10. 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 

11. PN-B-11215:1998 Materiały kamienne. Metody pomiaru cech geometrycznych i 
właściwości fizycznych wyrobów z kamienia 

12. PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu 
do próbki 

13. PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie (lub 
PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. 
Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie) 

14. PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody (lub PN-EN 
13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie 
nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym) 

15. PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią (lub PN-EN 12371:2002 Metody badań kamienia 
naturalnego. Oznaczanie mrozoodporności) 

16. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

17. PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 
uderzenie (zwięzłość) 

18. 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) 
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19. DIN 53505 Prüfung von Kautschuk und Elastomerem – Härteprüfung nach 
Shore A und Shore D (Badania gumy i elastomerów – Badanie 
twardości metodą Shore A i D) 

10.3.  Inne 

20. 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) 

21. Procedura badawcza nr PB/TN-2/3 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Odporność na 
zamrażanie 

22. Procedura badawcza nr PB/TN-2/4 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Wydłużenie 
23. Procedura badawcza nr PB/TN-2/5 – Termoplastyczne zalewy drogowe. Rodzaj zerwania 
24. Procedura badawcza IBDiM nr PB-TM-X3 – Badanie przyczepności powłoki (lub wyprawy) 

ochronnej do betonu – Metoda „pull-off” 
25. Procedura badawcza IBDiM nr TWm-31/97 – Badanie skurczu i pęcznienia zapraw 

modyfikowanych 
26. Procedura badawcza IBDiM nr SO-3 – Badanie mrozoodporności zapraw modyfikowanych 
27. Katalog detali mostowych. GDDKiA-BPBDiM „Transprojekt”, Warszawa 2002 

 

11. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1 

 
KRAWĘŻNIK  MOSTOWY  RODZAJU  A  (ZE  ŚCIĘCIEM) 

(wg PN-B-11213:1997 [3]) 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK 2 
 

PRZYKŁAD  KRAW ĘŻNIKA  KAMIENNEGO 
NA  OBIEKCIE  MOSTOWYM  (wg [27]) 
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M.19.01.03  BARIERY I BARIEROPOR ĘCZE STALOWE 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z realizacją na moście barier i barieroporęczy stalowych, w ramach "Przebudowy 
mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem stalowych barier ochronnych H2/W3/B na wiadukcie (zgodnie z dokumentacja 
projektową) i obejmują: 

 zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu montażowego; 
 projekt technologiczny montażu barier; 
 zakup i dostarczenie na budowę segmentów barier wraz z niezbędnymi zakotwieniami; 
 montaż zakotwień do zbrojenia płyt chodnikowych przed ich zabetonowaniem 
 przygotowanie do montażu bariery do uprzednio wykonanego zakotwienia; 
 w nasypach montaż barier na słupkach typu drogowego – wbijanych; 
 ustawienie słupków bariery wraz z zamocowaniem; 
 montaż pasów profilowych i innych elementów barier wraz z regulacją; 
 oczyszczenie terenu robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia  podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  normami 
oraz  z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00. " Wymagania Ogólne ". 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu 
zapobieżenia wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnię przeznaczoną  dla 
przeciwnego  kierunku  ruchu lub niedopuszczenie  do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub 
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  
D-M.00.00.00 " Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Bariery 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są kompletne zestawy ocynkowanych elementów barier 
i barieroporęczy ochronnych H2W3. 
Wybór docelowego producenta barier pozostawia się Wykonawcy, pod warunkiem zachowania 
zgodności z normą PN-EN 1317:2010 

Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych określone są poprzez typ bariery podany  
w Dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń producenta barier. Do elementów tych należą: 

- słupki, 
- pochwyt poręczy 
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- prowadnica, 
- wspornik prowadnicy 
- pas profilowy, 
- przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, 
- łączniki ukośne, 
- obejmy słupka,  
- kotwy 

Materiałem elementów jest stal St3S wg PN-H-84020:1987. Powłoka antykorozyjna jest wykonana 
przez cynkowanie ogniowe. 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót należy użyć specjalistycznego sprzętu montażowego zaakceptowanego przez 
Inżyniera typu: 
- zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
- wibromłoty do pogrążania słupków w grunt, 

 

4. TRANSPORT 
Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy 
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy typu 
prowadnice, pasy profilowane należy przewozić pakowane w folii termokurczliwej, ułożone na 
podkładach drewnianych. 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. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Uwagi ogólne  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana  
i montowana bariera.  

5.2. Monta ż barieropor ęczy w kapach chodnikowych i oczepach ścian oporowych 

Słupki barieroporęczy należy zakotwić w betonie  za pomocą kotew pętlicowych. 

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 barier niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, 
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

Montaż przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń 
producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów (obejm, wsporników itp.) 
oraz właściwych śrub i podkładek. 

Przy montażu bariery należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i wytycznymi producenta bariery: 

- odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier (na dojazdach do 
mostu) 



289 

 

- dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery,  
Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe w sposób trwały, zgodny z wytycznymi 
producenta barier. 

5.3. Monta ż barier drogowych 

Czynności montażowe należy wykonać z zachowaniem wymogów jakościowych. Słupki można wbijać 
za pomocą wibromłotów z zastosowaniem specjalnej ochrony na koniec słupka przed uszkodzeniem 
powłoki cynkowej lub osadzać w otworach wykonanych przy pomocy wiertnic.  

Średnica otworu powinna być większa o około 20 cm od największego wymiaru poprzecznego słupka, 
a głębokość otworu ok. 1,30 m. Dla uzyskania prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków 
zaleca się stosowanie odpowiednich szablonów; dno otworu wzmocnić warstwą tłucznia (ew. żwiru) 
grubości warstwy min. 5 cm. Otwór wypełnić należy piaskiem stabilizowanym cementem (40÷50 kg 
cementu na 1 m3 piasku) lub gruntem  zagęszczając go do wskaźnika Is ≥ 0,95 wg normalnej metody 
Proctora.  

Lokalizacja barier wg Dokumentacji Projektowej.. Odległość prowadnicy od krawężnika wynosi 0,5 m. 
Nachylone odcinki początkowy i końcowy powinny mieć długość zgodnie z Dokumentacją projektową 
oraz powinny być zmontowane z zastosowaniem łączników ukośnych. 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Powłoka antykorozyjna powinna być wykonana przez cynkowanie ogniowe. Zabezpieczenie 
antykorozyjne powinno być wykonane u producenta. Elementy z uszkodzoną powłoką antykorozyjną 
powinny być wycofane z montażu 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 

- Aprobatę Techniczną na konstrukcję barieroporęczy wydaną przez IBDiM  
- zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani 

przez właściwe normy PN, jak kształtowniki stalowe,  

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami poniższej tablicy. 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena wyników 
badań 

1 
Sprawdzenie 
powierzchni 

5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w każdej 
dostarczanej partii 
wyrobów liczącej do 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości 
wad użyć dostępnych 
narzędzi (np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.) 

Wyniki powinny być 
zgodne 
z wymaganiami 
producenta 
barieroporęczy 
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2 
Sprawdzenie 
wymiarów 

1000 elementów Przeprowadzić 
uniwersalnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

- zgodność wykonania barier z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
prowadnicy nad terenem), dopuszczalne odchyłki ±1 cm 

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie Aprobatą Techniczną, 
- poprawność montażu kotew pod słupki, 
- poprawność ustawienia słupków, 
- prawidłowość montażu barier,  
- poprawność umieszczenia elementów odblaskowych.  

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu: odległość między słupkami - ± 11 mm, wysokość - ±6 mm 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 mb  zamontowanych i odebranych barier i barieroporęczy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorom częściowym podlegają: 

- dostarczone na budowę elementy stalowe barier, 
- wykonania kotew stalowych  
- wykonanie barier, 
- bariera po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów, 
- ochrona antykorozyjna barier. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za metr barier, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną 
uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- oczyszczenie i wyprostowanie stali, 
- warsztatowe wykonanie barier wraz z cynkowaniem ogniowym 
- transport, 
- wbudowanie, 
- ewentualne uzupełnienie powłoki cynkowej, 
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza pas drogowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
2 PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki 
3 PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki 
4 PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i stali  

o podwyższonej wytrzymałości. 
5. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary 
6. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco 
7. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco 
8. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne ze 

stali węglowej zwykłej jakości o Rm do 490 MPa 
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9. PN-H-93460-07 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Zetowniki ze stali węglowej 
zwykłej jakości o Rm do  490 MPa 

10. PN-H-93461-15 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Kształtownik na poręcz drogową, typ B 

11. PN-H-93461-18 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Ceowniki półzamknięte prostokątne 

12. PN-H-93461-28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte, określonego przeznaczenia. 
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne 

13. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
14. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
15. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
16. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
17. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
18. Katalog drogowych barier ochronnych - opracowanie "Transprojektu" Warszawa 1993r. 
19. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych – GDDP, Warszawa 1994 
 
PN-EN 1317:2010. Systemy ograniczające drogę. Część 1 i 2. 
 
Zarządzenie nr 31 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010r. tzn. „Wytyczne 

stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”, 
Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881) z późniejszymi zmianami, 
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, 
poz.2181).   

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie Dz.U. 2010 nr 65 poz. 407 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie Dz.U. 2010 nr 65 poz. 408 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach Dz.U. 2010 nr 65 poz. 411 
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M.20.00.00  INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.20.01.00  ROBOTY RÓŻNE 

M.20.01.01  KOTWY TALERZOWE 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i wbudowania kotew 
talerzowych, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w 
Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i wbudowanie kotew talerzowych. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  
Kotwa talerzowa – dwuczłonowy element służący do łączenia betonowych elementów konstrukcji, 
pomiędzy którymi znajduje sie warstwa izolacji. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Do wykonania kotew stosuje sie następujące materiały: 
− pręty zbrojeniowe ze stali St3S wg PN-82/H-93215, 
− blachy stalowe i płaskowniki ze stali St3S wg PN-88/H-92120, 
− śruby klasy 4.6 wg PN-85/M-82101 (PN-EN 24014:1999), 
− nakrętki i podkładki klasy 4 wg PN-86/M-82144 (PN-EN 24032:1999) 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Czynności związane z wbudowaniem kotew wykonywane są ręcznie. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Kotwy talerzowe powinny być transportowane i składowane w sposób nie powodujący uszkodzenia 
elementów oraz zanieczyszczenia elementów gwintowanych. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wykonanie kotew: 
Kotwy należy wykonać zgodnie z „Katalogiem Detali Mostowych” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
z 2002 roku lub Dokumentacją Projektową. Krawędzie blach dociskowych stykające sie z izolacja 
należy stępić po obwodzie blach. 
 
Wbudowanie kotew: 
Dolne części kotew należy rozmieścić w dolnym łączonym elemencie przed jego zabetonowaniem 
zgodnie z rozstawem podanym w Dokumentacji Projektowej i trwale zastabilizowac ich położenie 
w taki sposób, aby w trakcie betonowania nie mogło wystąpić ich przemieszczenie. Blachę dociskowa 
kotwy należy ustawić ściśle w górnej powierzchni betonu. Górna cześć kotew montuje sie po ułożeniu 
izolacji z papy zgrzewalnej. Należy przy tym zapewnić ścisłe przyleganie blachy dociskowej do izolacji. 

 

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Kontroli podlegają: 
− sprawdzenie zgodności wykonania z Dokumentacja Projektowa, 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, 
− sprawdzenie rozmieszczenia dolnych części kotew, 
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia górnych części kotew. 
 
Dopuszczalne odchyłki: 
− w rozmieszczeniu kotew w planie ±2cm, 
− w usytuowaniu wysokościowym ±2mm (różnica poziomu blachy dociskowej i poziomu przyległego 
do blachy betonu). 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru jest 1 sztuka kotwy talerzowej wykonanej według punktu 5.2 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorowi podlega każdy etap wykonania i wbudowania kotew po dokonaniu kontroli jakości zgodnie 
z punktem 6 niniejszej Specyfikacji. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje: 
− - dostarczenie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
− - wykonanie warsztatowe kotwy, 
− - zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe, 
− - transport i składowanie, 
− - wbudowanie w obiekt w miejsce wskazane w Dokumentacji Projektowej, 
− - stabilizacje położenia na okres betonowania. 

 

10.  PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1  Normy 

PN-EN 10025:2002 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości 
i niskostopowej. 
 
PN-EN ISO 4014:2004 Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B  
PN-EN ISO 4032:2002 Nakrętki sześciokątne odmiany 1. Klasy dokładności A i B. 
 
PN-EN 24016:1998 Śruby z łbem sześciokątnym. 
PN-EN 24015:1999 
PN-EN 24014:1999 
PN-EN 28765:1999 
 
PN-EN 24034:1999 Nakrętki sześciokątne 
PN-EN 24032:1999 
PN-EN 28673:1999 
 

10.2  Inne dokumenty 

ST. 12.00.00 
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M.20.01.04 Drenaż w strefie płyt przej ściowych 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
drenażu płyt przejściowych, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy 
młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie drenażu odwadniającego płyty przejściowe  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1.  Dren  -  perforowane rury podłużne ułatwiające przepływ wody.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiał filtracyjny 

Materiałem filtracyjnym jest żwir naturalny, sortowany, gruboziarnisty (lub otoczaki ze żwirem), 
charakteryzujący się współczynnikiem wodoprzepuszczalności k ≥ 75m/d.  
Żwir nie powinien mieć zawartości związków siarki w przeliczeniu na SO3  większej niż 0,2% masy, 
przy oznaczeniu ich wg PN-78/B-06714/28. 

2.2. Podbudowa 

Podbudowę – koryto drenażu należy wykonać betonu B10 (wymagania wg M.13.02.02). lub korytek 
betonowych. 

2.3. Sączki 

Odprowadzenie wody realizowane jest przez rury drenarskie z tworzywa sztucznego o średnicy ∅110 
mm. Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom  normy  PN-C-89221:1998 
Należy stosować wyłącznie rury o sztywności obwodowej SN≥8kN/m2. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru.  
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4.  TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Uwagi ogólne  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany 
drenaż.  

5.2. Wykonanie drena żu 

Zakres wykonywanych robót obejmuje: 
- wykonanie koryta drenażu z warstwy betonu B10 lub korytek betonowych; koryto powinno 

posiadać 5% spadek poprzeczny; powierzchnia koryta powinna być równa, 
- ułożenie rur PCV ∅110 
- wykonanie  warstwy gruntu przepuszczalnego – żwiry – o gr. 40 cm. 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola wst ępna 

Każdą dostawę rurek należy zbadać wyrywkowo w zakresie cech zewnętrznych, tzn. skontrolować 
prawidłowość kształtu, średnicę, grubość ścianek. 
Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za poprawny, jeżeli liczba sztuk niedobrych, w 
próbce liczącej 80 sztuk, nie jest większa niż 5÷7. Jeżeli łączna ilość sztuk niedobrych  w próbce jest 
większa lub równa  8÷10, całą partię dostawy należy uznać za nie zgodną z wymaganiami PN-C-
89221:1998. 
Badanie żwiru obejmuje sprawdzenie, dla każdej partii dostawy pochodzącej z jednego źródła, o 
wielkości 1500 ton: 

- składu ziarnowego, wg PN-78/B-06714/15, 
- zawartości związków siarki, wg PN-78/B-06714/28, 
- współczynnika wodoprzepuszczalności, wg PN-55/04492. 

6.2. Kontrola w czasie wykonania s ączka podłu żnego 

W czasie wykonania sączka należy kontrolować (zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2.): 
- prawidłowość wykonania koryta – podbudowy, 
- prawidłowość ułożenia sączków z PVC 
- prawidłowość wykonania  warstwy filtracyjnej ze żwirów, 
- zgodność wykonania drenażu z dokumentacją (lokalizacja, wymiary, spadki, grubości warstw). 

6.3. Tolerancje wykonania drena żu 

Tolerancje wykonania poszczególnych robót drenarskich: 
- odchylenie spadku ułożonego drenażu nie powinno przekraczać, w stosunku do przyjętego w 

Dokumentacji Projektowej: przy zmniejszeniu spadku 2%,  przy zwiększeniu spadku 10%, 
- odchylenia grubości warstw zasypek ± 3 cm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr bieżący) wykonanego drenażu. 



296 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór wg warunków kontroli zgodnie z pkt. 6 niniejszej specyfikacji, dla drenażu powinien być 
dokonywany kolejno po: 

- wykonaniu rowu pod drenaż 
- ułożeniu koryta z betonu lub płyt ściekowych, 
- ułożeniu sączków z PVC  
- wykonaniu warstwy filtracyjnej. 

Odbiór końcowy powinien polegać na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 
Odbiór końcowy należy oprzeć na wynikach pomiarów kontrolnych, wynikach badań laboratoryjnych i 
oznaczeń laboratoryjnych, wynikach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
oględzinach obiektu w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, dokumentacją roboczą, SST 
i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za metr (m) drenu, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną 
uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 

- wyznaczenie robót w terenie, 

- wykopanie rowków z wyrównaniem i zagęszczeniem dna, 

- wykonanie wzmocnienia dna płytami ściekowymi lub betonem, 

- rozłożenie podsypki z ubiciem, 

- ułożenie rurek drenarskich, 

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego i zagęszczenie, 

- wyprowadzenie drenu na skarpy, 

- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

pas drogowy, 

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 

- Opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne  

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 
 
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntów. 
3. PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczenia wskaźnika 

wodoprzepuszczalności. 
4. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia składu ziarnowego. 
5. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości siarki metodą 

bromową. 
6. PN-C-89017:1992 Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne. 
7. PN-C-89218:1993 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
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M.20.01.05 ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek szczelnych, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w 
Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek szczelnych  zabezpieczających wykopy nasyp drogowy.  

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
1.4.1. Ścianka szczelna  - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli (grodzica) używana w 
celu zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Materiały do wykonania ścianek szczelnych 

Należy stosować grodzice dla których Wykonawca przedstawi Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM. 
Typ profilu stalowego (wytrzymałość) oraz długość grodzic określi Wykonawca w projekcie roboczym, 
który opracuje na własny koszt.  

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 3. 

3.2  Sprzęt do wykonania robót  

Do wbijania ścianek szczelnych należy stosować młoty szybkobieżne lub wibromłoty, chyba że 
Inżynier, ze względu na ograniczenia środowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody 
wbijania ścianki szczelnej. Przy wyborze metody wbijania ścianki szczelnej Wykonawca powinien brać 
pod uwagę warunki gruntowe i rodzaj zastosowanych przekrojów ścianek. 
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4.  TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne, pkt.5. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt techniczny wbicia i zakotwienia ścianek 
szczelnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. W projekcie tym 
winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń nasypów w oparciu o odpowiednie obliczenia 
statyczno-wytrzymałościowe.  
 
Dopuszcza si ę zmian ę konstrukcji ścian oporowych oraz zabezpieczenia wykopu po 
warunkiem akceptacji rozwi ązania przez Inwestora i Projektanta. 

5.2. Wbicie stalowej ścianki szczelnej 

Brusy powinny być utrzymywane w odpowiedniej pozycji za pomocą specjalnych „kleszczy” 
drewnianych lub stalowych, natomiast każdy z brusów powinien być odpowiednio połączony 
z sąsiednim elementem ścianki. Kleszcze drewniane powinny być rozparte specjalnymi wkładkami, 
aby umożliwić umieszczenie między nimi wbijanej ścianki. 
Wbijanie ścianki rozpoczyna się od narożnika. Narożny brus wbija się bardzo starannie na taką 
głębokość, aby był należycie umocniony w gruncie. Następnie tuż przy nim na ziemi układa się 
prowadnice drewniane długości 3÷5 m o takim rozstawie, aby pomiędzy nimi można było wstawić 
brusy ścianki. 
Parę brusów nanizuje się na zamek brusa narożnikowego i wbija w grunt na głębokość 2÷4 m. Kolejno 
wbija się następne pary na odcinku objętym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wbijać ściankę 
dwoma kafarami: pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2÷4 m, drugi w odstępie  3÷5 m 
za nim wbija już na właściwą głębokość. Jeżeli brusy podczas wbijania wykazują nieregularne 
odchylenie od osi ścianki, wskazane jest założyć górne kleszcze, które będą opuszczać się razem z 
brusami.  
Jeżeli ścianka nie jest przeznaczona do późniejszego wyciągnięcia ( o tym zadecyduje Inżynier), po 
wbiciu brusów na projektowaną głębokość wskazane jest zespawać zamki u góry na dostępnej, 
odsłoniętej długości, przynajmniej na odcinku  50÷80 cm, w celu zapewnienia współpracy brusów przy 
zginaniu. 
Brusy (profile) ścianki szczelnej stalowej wbija się zawsze parami, przy czym łączenie brusów na 
zamek (nanizywanie) wykonuje się zawczasu na terenie budowy zwykle w pewnej odległości od 
miejsca wbijania. Para złączonych brusów przywożona jest pod kafar i podnoszona jako całość. 
Kafar wbija brusy zawsze poprzez specjalny kołpak umieszczony na głowicach złączonych brusów.  
Kafar powinien być odpowiednio usytuowany tzn. możliwie blisko osi podłużnej ścianki.     
Do wbijania stalowych ścianek szczelnych używa się ciężkich kafarów z młotami szybkobijącymi lub 
wibromłotów. Podpłukiwanie strumieniem wody pod ciśnieniem może ułatwić i przyspieszyć wbijanie 
ścianki stalowej. 
Przed wbiciem zamek łączący dwa elementy należy zacisnąć, aby uniemożliwić ich rozłączenie w 
czasie wbijania. Szczelność zamków można powiększyć przez zamulanie iłami, popiołami itp. 
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie 
dużych głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, tj. może nastąpić: 
-  rozerwanie blachy ścianki między zamkami, 
-  zgniecenie dolnego końca ścianki. 
Uszkodzenia te dadzą się łatwo wyczuć podczas wbijania. Oznaką tego jest dalsze powolne 
zagłębienie się brusa oraz to, że przy uderzeniach młotem, młot odskakuje. 
W ściankach szczelnych stalowych zamki tak mocno ściągają sąsiednie blachy, że nieraz wskutek 
tego poszczególne blachy wykazują skłonność do zbytniego przywierania swą dolną częścią do 
poprzednio wbitych blach; wywołuje to odchylenie od pionu. W celu zminimalizowania tego zjawiska 
należy wprowadzić klinowe profile w ilości 1 % ÷2 % ogólnej ilości blach, w celu wyrównania do pionu 
poprzedniej ścianki. 
W trakcie wbijania, część ścianki wystająca ponad grunt powinna być przez cały czas odpowiednio 
podparta. Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy ścianki przed zniszczeniem i  poluzowaniem 
zamków.  
Zakotwienie ścianek szczelnych należy wykonać zgodnie z projektem technicznym dostarczonym 
przez Wykonawcę. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Kontrola prawidłowo ści wykonywania robót  

Kontrola robót obejmuje: 
a) Sprawdzenie atestów zastosowanych grodzic na zgodność z projektem technicznym ścianki 
szczelnej dostarczonym przez Wykonawcę 
b) Stałą kontrolę zagłębiania się ścianki  w celu natychmiastowego eliminowania jej ewentualnych 
uszkodzeń  
c) Sprawdzenie prostoliniowości i ostatecznego zagłębienia ścianki na zgodność z projektem 
technicznym ścianki 
d) Sprawdzenie prawidłowości wykonania zakotwień ścianki 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu ścianki szczelnej wynoszą: 

- w wymiarach w planie ± 10 cm 

- dla rzędnych ± 5 cm. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest m (metr) ścianki. Ilość robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, projektu technicznego dostarczonego przez Wykonawcę z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 8. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających, który jest dokonywany 
na podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania wg pkt 6. niniejszej SST dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami norm i SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z ST i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- koszt opracowania przez Wykonawcę projektu wykonania, wbicia i zakotwienia ścianek szczelnych, 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi, 
- zakup (najem) i transport sprzętu, 
- wbicie, zakotwienie i ewentualne wyciągnięcie ścianki szczelnej, 
- wszelkie roboty pomocnicze takie jak: ewentualne spawanie brusów, wykonanie „kleszczy”, 
- koszt pokonywania trudności przy usuwaniu ewentualnych przeszkód w gruncie, 
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Jeżeli ścianka szczelna pozostanie w gruncie, Wykonawca musi uwzględnić w cenie robót koszt 
utraconych materiałów, które staną się własnością Inwestora. Jeżeli, zgodnie z poleceniem Inżyniera,  
ścianka zostanie wyciągnięta, Wykonawca musi uwzględnić w cenie jednostkowej koszt wyciągnięcia 
ścianki.   
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1. PN-86/H-93433  Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco. Grodzice G62.  
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M.20.01.06 REGULACJA KORYTA POTOKU I UMOCNIENIE NAR ZUTEM KAMIENNYM 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania regulacji 
i umocnienia dna potoku narzutem kamiennym, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 
689003S przy młynie w Staromieściu w km. 0+864". 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w SST D-M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 
- kamień łamany, naturalny do robót regulacyjnych i ubezpieczeniowych 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące sprz ętu 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie przy użyciu: 
- koparki 0,25 m3 lub 0,60 m3 
- spycharki 
- samochodów samowyładowczych  
- walca wibracyjnego 
lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
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4.  TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Ponadto, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty.  
Roboty ziemne należy wykonywać za pomocą koparek w zakresie zgodnym z Dokumentacją 
Projektową. Oczyszczenie koryta polega na usunięciu namułu, który przed odwiezieniem należy 
osuszyć. Przy wywozie urobku ziemnego należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie zabrudzić 
ciągów komunikacyjnych. Materiał z wykopów stanowi własność Wykonawcy.  
Narzut kamienny należy rozłożyć zgodnie z Dokumentacją Projektową. Profilowanie skarp o 
nachyleniu zgodnym z Dokumentacją Projektową należy wykonywać przy użyciu koparek. Górna 
powierzchnia powinna być dogęszczona walcami wibracyjnymi. Roboty pod obiektem należy 
prowadzić tak, aby nie uszkodzić spodu konstrukcji. 
Kamień do umocnień koryta potoku bezwzględnie powinien być odporny na ścieranie, rozmarzanie 
i rozmakanie. Należy sprawdzać każdą partię dostarczonego kamienia na podstawie zaświadczenia 
wytwórcy o wynikach ostatnio przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Należy również prowadzić 
kontrolę ukształtowania narzutu kamiennego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jako ści robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogów podanych dla materiałów 
w pkt.2. oraz pkt.5. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr sześcienny całościowo wykonanych i odebranych robót związanych 
z umocnieniem dna rzeki narzutem kamiennym. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Inżynier oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą 
Specyfikacją. Odbiór robót powinien być dokonany przy udziale administratora rzeki. W przypadku 
niezgodności, choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne 
z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt.. 
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9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], 
pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Opłacany jest jeden metr sześcienny wykonanego umocnienia narzutem kamiennym, zgodnie 
z określeniem podanym w pkt. 7. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
− opracowanie dokumentacji technologicznej 
− zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 
wynikających z przyjętej technologii  
− wyznaczenie linii prowadzącej i pomiary geodezyjne 
− przygotowanie podłoża wraz z robotami ziemnymi 
− wykonanie narzutu kamiennego 
− dogęszczenie narzutu 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
− opłaty za nadzory 
− wywóz namułu i jego utylizacja 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Specyfikacje techniczne  

DM.00.00.00 Wymagania ogólne 
 
PN-84/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział, zastosowanie wg 

właściwości fizyczno-mechanicznych. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 
BN-70/6716-02  Materiały kamienne. Kamień łamany. 
BN-76/8952-31 Budownictwo hydrotechniczne. Kamień naturalny do robót regulacyjnych  

i ubezpieczeniowych. 
BN-74/9191-03 Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania  

i badania. 
BN-67/6747-14  Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas transportu.  
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M.21.00.00  RÓŻNE ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE 

M.21.01.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

M.21.01.01  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW MOSTU 

 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot  Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące robót  rozbiórkowych 
istniejącego obiektu, w ramach "Przebudowy mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w 
Staromieściu w km. 0+864". 

1.2.  Zakres stosowania ST 

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

1.3.  Zakres robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach rozbiórkowych 
elementów mostu 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”, pkt  1. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  1. 
Konstrukcja stalowa stanowi własność Inwestora – należy ją wywieźć na miejsce przez niego 
wskazane. 

2.  MATERIAŁY  
Nie występują. 

 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2.  Sprzęt do robót rozbiórkowych 

Nasypy można rozebrać przy użyciu sprzętu ręcznego lub koparek i spycharek. Jeżeli wystąpi 
konieczność stosowania ścianek szczelnych do zabezpieczenia stateczności nasypów należy 
stosować młoty szybkobieżne lub wibromłoty, chyba że Inżynier, ze względu na ograniczenia 
środowiska, zadecyduje o zastosowaniu bezdrganiowej metody wbijania ścianki szczelnej. 
Do rozbiórki elementów żelbetowych zaleca się stosowanie lancy wodnej o odpowiednio dobranym 
ciśnieniu (nie wywołuje silnych drgań dynamicznych, które powstają przy użyciu młotów 
pneumatycznych). 
Do rozbiórki nawierzchni bitumicznych można stosować frezarki.  
Bariery i balustrady mogą być usuwane za pomocą palników acetylenowo-tlenowych. 
Wykonanie robót rozbiórkowych wymaga zastosowania rusztowań, podestów roboczych 
i zabezpieczeń na czas robót.  
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2.  Transport materiałów 

Warunki transportu gruntu pochodzącego z rozbiórki nasypów– wg ST M.11.01.01. pkt. 4. 
Konstrukcja stalowa stanowi własność Inwestora – należy ją wywieźć na miejsce przez niego 
wskazane. 
Pozostałe materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. Należy je wywozić samochodami 
ciężarowymi na miejsce wskazane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt  5. 
Wykonawca wykona wykopy odkrywkowe w celu dokładnego zlokalizowania fundamentów podpór 
istniejących obiektów. Na podstawie oględzin oraz pomiarów geodezyjnych, Wykonawca stwierdzi 
konieczność (bądź jej brak) częściowej lub całkowitej rozbiórki ław fundamentowych. Konieczność 
robót rozbiórkowych powinna być potwierdzona przez Inżyniera.  

Wykonawca przedstawi projekt roboczy technologii robót rozbiórkowych, uwzględniający: 
- metodę rozebrania nasypów i ich zabezpieczenia (np. ścianką szczelną), 
- sposób zabezpieczenia terenu pod obiektem w trakcie wykonywania robót rozbiórkowych, 
- zakres robót rozbiórkowych     
- zastosowany sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
- projekt organizacji ruchu na czas robót rozbiórkowych (powinien uwzględniać minimalne 

zakłócenia ruchu ). 
Projekt roboczy podlega akceptacji przez Inżyniera.   

 
Po wykonaniu rozbiórek ław fundamentowych, wykopy należy zasypać i zagęścić wg zasad podanych 
w ST M.11.01.04. 
 
Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy uporządkować teren z gruzów i odpadów, które stanowią 
własność Wykonawcy.  
 
Konstrukcja stalowa istniejącego mostu stanowi własność Inwestora. Do demontażu i skróceniu do 
długości transportowych należy przewieść ją na miejsce wskazane przez inwestora (do 5km) 
  

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2.  Kontrola wykonania robót 

Kontrola wykonania robót polega na: 
- sprawdzeniu zabezpieczeń koniecznych do wykonania rozbiórek na zgodność z Przepisami BHP 

obowiązującymi przy pracach rozbiórkowych na obiektach mostowych. 
- sprawdzeniu organizacji ruchu na czas robót na zgodność z projektem organizacji ruchu, 

zaakceptowanym przez Inżyniera,   
- porównaniu zakresu wykonanych robót z zakresem określonym w projekcie technologicznym 

robót rozbiórkowych i Dokumentacji Projektowej, zaakceptowanym przez Inżyniera 
- sprawdzeniu wykonania i zagęszczenia zasypek po usunięciu fundamentów wg ST M.11.01.04. 

pkt.6 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są m3 rozebranej konstrukcji drewnianej, betonowej lub kamiennej oraz 
tona rozebranej konstrukcji stalowej. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać 
za wykonane zgodnie z wymaganiami ST. 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 ST i przedstawić je do ponownego odbioru.      

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ące podstaw płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2.  Cena jednostkowa 

Ceny jednostkowe wg pkt. 7 niniejszej ST, dla poszczególnych robót  obejmują: 
- roboty przygotowawcze 
- wykonanie odkrywek i określenie dokładnego zakresu robót 
- opracowanie projektu technologicznego robót rozbiórkowych 
- dostarczenie odpowiedniego sprzętu 
- wykonanie rozbiórki 
- usunięcie zabezpieczeń i oznakowania robót 
- uprzątnięcie miejsca robót 
- utylizacja materiałów z rozbiórki 
- dostarczenie konstrukcji stalowej na miejsce wskazane przez Inwestora 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

Według ST M.11.01.02., M.11.01.04. pkt.7 

10.2.  Inne 

1. „Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych na obiektach mostowych.” 
 


