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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 S P I S   T R E Ś C I :

I. CZĘŚĆ DROGOWA

A. WYMAGANIA OGÓLNE
B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
C. ROBOTY ZIEMNE.

I. Wymagania ogólne.
II. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I- V

D. KONSTRUKCJA DROGI
I.  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
II. Podbudowy  i  ulepszone  podłoże z  gruntów  lub  kruszyw stabilizowanego cementem

E. Nawierzchnia z betonu asfaltowego; mieszanki mineralnobitumicznej

II. ROBOTY PRZY PRZEPUSTACH

F. ROBOTY ZBIURKOWE 
G. ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE
H. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III
I. BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM –WYMAGANIA OGÓLNE
J. BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU
K. BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM – BETON WYRÓWNAWCZY
L. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH
M. BARIERY OCHRONNE STALOWE
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I. CZĘŚĆ DROGOWA

WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są przepisy dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych przy  remoncie dróg gminnych (osiedlowych) klasy „D” – 

zadanie pt: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach 

zadania: "Witka-Smeda-zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego–etap I" 

gmina Sulikow, powiat zgorzelecki, woj. dolnośląskie.

1.2.   Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  (SST)  stanowi  obowiązujący  dokument  przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót na drogach publicznych.

1.3    Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla niżej wymienionymi
robót :

CZĘŚĆ DROGOWA
A. WYMAGANIA OGÓLNE
B. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

I.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
C. ROBOTY ZIEMNE.

I. Wymagania ogólne.
II. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii I- V

D. KONSTRUKCJA DROGI
I.  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
II. Podbudowy  i  ulepszone  podłoże z  gruntów  lub  kruszyw stabilizowanego cementem

E. Nawierzchnia z betonu asfaltowego; mieszanki mineralnobitumicznej

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:
2.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element  konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
2.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami
2.4. Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
2.5. 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 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą          i Projektantem.
2.6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego --osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, zwany dalej Inspektorem Nadzoru,
2.7. Jezdnia — część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
2.8. Kierownik  budowy -osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
2.9. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasmami dzielącymi jezdnie.
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2.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
2.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi          i
skarpami rowów.
2.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji.
2.13. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.
2.14. Kosztorys  ślepy  -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiar)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
2.15.  Księga  obmiarów- akceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi
tronami  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora.
2.16. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną
jakości materiałów oraz robót.
2.17. Materiały  -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru.
2.18. Nawierzchnia -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
2.19. Objazd  tymczasowy -droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
2.20. Odpowiednia  (bliska)  zgodność-  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
2.21. Pas  drogowy -wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania na 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.
2.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,
umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
2.23. Podłoże -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.
2.24. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.
2.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
2.28.  Rysunki -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
2.29.  Zadanie  budowlane -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna 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.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT.
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy  plac
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
lokalizację  i  współrzędne punktów głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  i  Księgę
Obmiarów Robót oraz  Dokumentację Projektową i SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
3.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa – Projekt  Budowlany
a) Opis Techniczny,
b) SST na wykonanie robót,
c) ślepy kosztorys,
d) rysunki,
e) kosztorys inwestorski
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  zwróci  się  do  Projektanta  za  pośrednictwem
Inwestora.
3.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST.
Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego dla
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W  przypadku
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
następująca kolejność ich ważności:
1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
SST.
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
elementami  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  powinny  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli  została  określona  wartość  minimalna  lub  wartość  maksymalna  tolerancji  albo  obie  te
wartości,  to  roboty  powinny  być  prowadzone w taki  sposób,  aby  cechy  tych  materiałów lub
elementów budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu tych wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
SST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor
Nadzoru  może  akceptować  takie  roboty  i  zgodzić  się  na  ich  pozostawienie,  jednak  zastosuje
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi
kontraktu i/lub SST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
SST,  i  wpłynęło  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  oraz  utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje l będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  ogrodzenia,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki
ostrzegawcze,  zapory  itp.,  zatrudni  dozorców i  podejmie  wszelkie  inne  środki  niezbędne  dla
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
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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 powinny być  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z  Zamawiąjącym przez umieszczenie  w miejscach i  ilościach  określonych
przez Inwestora  tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Koszt  zabezpieczenia  placu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest
włączony w cenę kontraktową.
3.5. 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  realizacji kontraktu,  aż  do
zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na
placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i 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   Wykonawca  zapewni
spełnienie następujących warunków:
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane,

aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym
b) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
  -  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami,  paliwami,  olejami,  materiałami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
- możliwością powstania pożaru.
Opłaty  i  kary za  przekroczenie w trakcie  realizacji robót  norm,  określonych w odpowiednich
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.
3.6. 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,
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
3.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  do  użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć  świadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniającą  jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały,  które są  szkodliwe dla  otoczenia tylko w czasie robót,  a po zakończeniu robót  ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
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3.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych
działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 
Stan  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem  uszkodzenia.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę  urządzeń  uzbrojenia  terenu  takich  jak:
przewody,  rurociągi,  kable  teletechniczne  itp,  oraz  uzyska  u  odpowiednich  władz  będących
właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  przez  Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca
powinien zawiadomić właścicieli tych urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  l  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  uszkodzenia  spowodowane  przez  jego  działania,
uszkodzeń  uzbrojenia  terenu  wskazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.
3.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Uzyska  on  wszelkie  niezbędna  zezwolenia  od  odpowiednich  władz  na  użycie  pojazdów
obciążeniach  ponadnormatywnych  obciążeniach  osi  i  w  sposób  ciągły  będzie  powiadamiał
Inspektora  Nadzoru  o  fakcie  użycia  takich  pojazdów.  Uzyskanie  zezwolenia  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą  być spowodowane ruchem
tych  pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących
ani  wykonywanych  konstrukcjach  nawierzchni  w  obrębie  granic  placu  budowy.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie
zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  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  ie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych,  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje  się,  że wszelkie  koszty  związane z  wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
3.11. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót od daty zakończenia odbioru końcowego robót.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym 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.

4.  MATERIAŁY
4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów.
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Źródła  uzyskania  wszystkich  materiałów  powinny  być  wybrane  przez  Wykonawcę  z
wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem robót.  Nie  później  niż  2  tygodnie  przed  zaplanowanym
użyciem  materiałów  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań
laboratoryjnych  i  reprezentatywne próbki  materiałów.  W przypadku  nie  zaakceptowania  przez
Inspektora Nadzoru materiału ze wskazanego źródła. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na
bieżąco badania  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w
sposób ciągły będą spełniały wymagania SST.
4.2.   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 do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów i dostarczeniem ich do
robót,
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub z
innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentach  kontraktowych  będą  wykorzystane  do  robót  lub
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań  Zamawiającego.
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny
być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji. 
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  ze  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
4.3.   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 własności. Wynik tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
4.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  placu
budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót
niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany. 
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
4.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość przydatność
przydatność  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami  SST  i  były  dostępne  do  kontroli  przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót  doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i  wydajność  sprzętu powinna gwarantować  przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniami  Inspektora  Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Sprzęt  powinien być  stale  utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  Wykonawca powinien
również  dysponować  sprawnym sprzętem  rezerwowym umożliwiającym prowadzenie  robót  w
przypadki awarii sprzętu podstawowego.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze .
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
kontraktu zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

6. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu powinna zapewnić prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnymi  rezerwowymi  środkami  transportu
umożliwiającymi prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora
Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy.

7. WYKONANIE ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz  za
jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
7.2.   Współpraca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST,
wymaganiach także w normach i wytycznych. 
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robot,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i  przy badaniach  materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów
dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych,  włączając  przygotowanie  i  produkcję
materiałów. 
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę,
pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.3.  Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.
Jeśli  Wykonawca wykonał  roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji  projektowej i  SST, a
zaistniała wadliwość  tych robót  spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawców, to Zamawiający w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru zleci taki sposób
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca
wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.
8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
8.1.  Program zapewnienie jakości (PZJ).
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania  robót,

8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i SST.
Program zapewnienia jakości powinien 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  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowań  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 własności w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
   i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzanych
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
8.2.   Zasady kontroli jakości robót.
Celem kontroli jakości robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiągnąć założoną jakość robót.
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
powinien  zapewnić  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  powinien  przeprowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  powinien
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w SST lub
w innych  dokumentach  kontraktowych.  Jeżeli  nie  zostały  one  tam określone,  to  Wykonawca
powinien ustalić  jaki zakres kontroli  jest konieczny,  aby zapewnić  wykonanie robót zgodnie z
kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez  Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  dostarczyć  Zamawiającemu  zaświadczenie,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
8.3.   Pobieranie próbek.
Próbki  powinny  być  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statycznych  metod  pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić  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
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pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez  Inspektora  nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  powinny  być
odpowiednio opisane i oznakowane.
8.4.   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powinien  zawiadomić  Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
8.5.   Raporty z badań.
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca  powinien  przechowywać  kompletne  raporty  ze  wszystkich  badań  i  inspekcji  i
udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru.
8.6.   Badania prowadzone przez Zamawiającego
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
może oceniać  zgodność  materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Zamawiający może polecić  Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy
ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  dokumentacja  techniczną  i  SST.  W takim  przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.
8.7.   Atesty jakości materiałów i urządzeń.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
podanymi w SST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona do
robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe
powinny  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte,  w  razie  potrzeby,  wynikami
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  powinny  być  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie.
Urządzenia  laboratoryjne  i  sprzęt  kontrolno-pomiarowy  zainstalowany  w  wytwórniach  lub
maszynach powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. 
8.8.   Dokumenty Budowy.
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę     w
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  placu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy
zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny
być  czytelne, dokonane trwałą techniką,  w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty powinny być
oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika,  opatrzone  datą  i  podpisem  kierownika  budowy  i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,        
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- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie  programu zapewnienia jakości i harmonogramu  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,
- zgłoszenia i daty odbioru 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
realizacji robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 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  powinny  być
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis  Projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru,  Zamawiającego  lub
Wykonawcę do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
8.9.  Księga Obmiaru.
Księga obmiaru stanowi  dokument  pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robot.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  jednostkach  przyjętych
kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.
8.10.  Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  i  Zamawiającego  powinny  być  gromadzone  w  formie
uzgodnionej  w programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru
robót. Winny być udostępniane na każde życzenie Zamawiającego.
8.11.  Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokóły przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne,
d) protokóły odbioru robót,
e) protokóły z narad i ustaleń.
8.12.  Przechowywanie dokumentów budowy.
Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  na  placu  budowy  w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować  jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  powinny  być  zawsze  dostępne  i  przedstawiane  do  wglądu  na
życzenie Zamawiającego.

9. OBMIAR ROBÓT
9.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów.
9.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary
długości służące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w poziomie. Wszystkie
elementy robót określone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, będą mierzone
równolegle do podstawy fundamentu.
Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować  metodę  przekrojów poprzecznych lub
inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na
pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.  Każdy  pojazd  powinien  być  oznakowany  w  sposób  czytelny,  umożliwiający  jego
identyfikację.
Materiały,  których  obmiar  następuje  na  podstawie  objętości  na  pojeździe,  powinny  być
przewożone pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego
celu mogą być dowolnego typu i wielkości pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, iż
jej  pojemność  można łatwo i  dokładnie  określić.  Każdy pojazd  powinien  być  oznakowany w
sposób  czytelny,  umożliwiający  jego  identyfikację.  Objętość  materiału  przewożonego  jednym
pojazdem powinna być  przed rozpoczęciem robót  uzgodniona przez  Wykonawcę  i  Inspektora
Nadzoru na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów.  
Obmiar  objętości  nastąpi  w  punkcie  dostawy.  Pojazdy  przewożące  mniejszą  objętość  od
uzgodnionej  mogą  być  odrzucone  przez  Inspektora  Nadzoru  albo  zaakceptowane  przy
zmniejszonej objętości .
Inspektor  Nadzoru  ma  prawo  sprawdzać  losowo  stopień  załadowania  pojazdów.  Jeżeli  przy
losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli
zostanie  zredukowana  w  stopniu  określonym  przez  stosunek  objętości  obmierzonej  do
uzgodnionej.
Jeżeli  zostało  to  uzgodnione  na  piśmie  przez  Wykonawcę  i  Inspektora  Nadzoru,  materiał
rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na odpowiednią liczbę jednostek
objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia, o takiej metodzie obmiaru
oraz  wartości  gęstości  objętościowej  materiału  stosowana  w  przeliczeniach,  powinny  być
uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub
gęstości objętościowej materiału, jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału
wykazywała  wahania  i  była  mniejsza  w  stosunku  do  wartości  uzgodnionej  na  piśmie  przed
rozpoczęciem robót.
Ilość lepiszczy bitumicznych może być określona w   Mg. Objętość lepiszczy będzie mierzona w
temperaturze  25°C,   stosując  współczynniki   przeliczeniowe  zaakceptowane  przez Inspektora
nadzoru.
W przypadku elementów standaryzowanych, takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub
masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być
sprawdzone  na  budowie,  a  ich  akceptacja  nastąpi  na  podstawie  tolerancji  określonych  przez
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.
Cement i wapno będą mierzone w Mg.
Drewno  będzie  mierzone  w  metrach  sześciennych,  przy  uwzględnieniu  ilości  wbudowanej  w
konstrukcję.
Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej
i/lub SST.
9.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  powinien  posiadać  ważne  świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
w całym okresie trwania robót.
9.4.  Wagi i zasady ważenia.
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wykonawca  może  używać  publicznych  urządzeń  wagowych  pod
warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji.
Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże,
że  stosowana  waga  wskazuje  zawyżoną  masę,  to  zostanie  ona  uregulowana  i  powtórnie
zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z zastosowaniem takiej wagi, od czasu
ostatniej  zaakceptowanej  kontroli,  zostanie  zredukowana  o  stwierdzony  błąd,  pomniejszony  o
dopuszczalną tolerancję równą 0,5%.
9.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru .
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,        a
także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Wykonawcy  robót.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót
podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Wymiary  skomplikowanych
powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione  odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. ODBIÓR ROBÓT
10.1.   Rodzaje odbiorów robót.
W zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
f) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
g) odbiorowi częściowemu,
h) odbiorowi końcowemu,
i) odbiorowi ostatecznemu.
10.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robot
zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do odbioru zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  powinien  być  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 dokumentacja projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyleń  od przyjętych wymagań  i  innych wcześniejszych ustaleń,  Inspektor  Nadzoru  ustala
zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych
przypadkach  podejmuje  decyzję  dokonania  potrąceń.  Przy  ocenie  odchyleń  i  podejmowaniu
decyzji  o  robotach  poprawkowych  lub  robotach  dodatkowych  Inspektor  Nadzoru  uwzględnia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczące danej części robót.
10.3.  Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze
końcowym robót.
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10.4.   Odbiór końcowy 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 powinna być  stwierdzona
przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i  kompletności  oraz
prawidłowości operatu powykonawczego.
Odbioru  końcowego  robot  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  przy  udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru dokonuje ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  ocenie wizualnej  oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru końcowego robót komisja powinna zapoznać się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych,
komisja  przerywa  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru  końcowego.  W  przypadku
stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robot  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji  projektowej  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,
komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
10.5.  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:
* dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
* Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
* receptury i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy i księgi obmiarów,
* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z PZJ i SST,
* sprawozdanie techniczne,
* inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
* zakres i lokalizację wykonywanych robót,
*  wykaz  wprowadzonych  zmian  w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej    przekazanej przez
Zamawiającego,
* uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
* datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
W przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin
odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.
10.6.   Odbiór ostateczny.
Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  końcowym  i  zaistnieniem  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
ostateczny  powinien  być  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  powinien
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
11.1.   Ustalenia ogólne.
Podstawą  płatności  jest  stawka  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania
składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla danej roboty. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować:
* robociznę bezpośrednią,
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
* wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
*  koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy
dotyczące wykonanych  robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,
*  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót,
* podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę  za daną pozycję mogących
kosztorysie  ofertowym  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie  robót  objętych  tą  pozycją  kosztorysową  za  wyjątkiem  przypadków  omówionych
warunkach warunkach kontraktu.

B.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

I.   ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych.
1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem trasy  i  punktów wysokościowych
wchodzą:
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy

i punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy
i końcowy punkt trasy.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i definicjami podanymi w części A pkt.2.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części A  „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  cz.  A
„Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale  drewniane umieszczone  poza granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów załamania
trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i  długości  około  0,30  m,  a  dla  punktów utrwalanych w istniejącej  nawierzchni  bolce stalowe
średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w cz. A  „Wymagania ogólne” pkt 5.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy  stosować  następujący
sprzęt:

− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− łaty,
− taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. A  „Wymagania ogólne” .
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz. A   „Wymagania ogólne” .
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1
do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe
powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na
koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien  sprawdzić  czy  rzędne terenu określone  w dokumentacji  projektowej  są
zgodne z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca stwierdzi,  że rzeczywiste rzędne
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terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien
powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające
z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,
akceptowane  przez  Inspektora,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie
powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone
przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie jest  konieczne  do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów
       wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały,
przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna  odległość  między  reperami  roboczymi  wzdłuż  trasy drogowej  w terenie płaskim
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać  punkty stałe na stabilnych,
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy
założyć  w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy  określać  z  taką  dokładnością,  aby średni  błąd niwelacji  po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów
państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne  i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji
projektowej  nie może być  większe niż  3 cm dla autostrad i  dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie  pali  z osi  trasy jest dopuszczalne tylko wówczas,  gdy Wykonawca robót  zastąpi  je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w
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miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w  miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki  lub
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz
wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do
ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w cz. A   „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) .

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz. A  „Wymagania ogólne” pkt 3.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w  cz. A „Wymagania ogólne” pkt 9.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i
dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w cz. A  „Wymagania ogólne” pkt 10.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
− wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Płatność  robót  związanych  z  wyznaczeniem obiektów  mostowych  jest  ujęta  w  koszcie  robót
mostowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obsługa  inwestycji,  Główny  Urząd  Geodezji  i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
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4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

C.  ROBOTY  ZIEMNE

I.  WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
liniowych robót ziemnych.
1.2. Zakres stosowania OST
Niniejsza specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X),
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowę nasypów drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, 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 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.

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

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
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1.4.14. Odkład -  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia)  gruntów pozyskanych w
czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do budowy nasypów oraz  innych  prac
związanych z trasą drogową.

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

ds

d
sI

ρ
ρ

=

gdzie:
rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
rds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,

określona  w normalnej  próbie Proctora,  zgodnie z  PN-B-04481 [2],  służąca do  oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).

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

 10

60

d

d
U =

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

1.4.17.  Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 3.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania, podano w cz.  „A”
„Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Podział gruntów
Podstawę  podziału  gruntów  i  innych  materiałów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich
odspajania  podaje  tablica  1.  W  wymienionej  tablicy  określono  przeciętne  wartości  gęstości
objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość
objętościow
a  w  stanie
naturalnym
kN/m3

Przeciętne
spulchnienie
po
odspojeniu w
%  od
pierwotnej
objętości1)

1
Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

15,7
11,8
9,8
11,8

od 5 do 15
od 5 do 15
od 20 do 30
od 5 do 15

Piasek wilgotny
Piasek  gliniasty,  pył  i  lessy  wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne

16,7
17,7
12,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
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2 Gleba  uprawna  z  darniną  lub  korzeniami
grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp  z  piasku  oraz  piasku  gliniastego  z
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty

10,8

16,7
16,7

od 20 do 30

od 15 do 25
od 15 do 25

3

Piasek  gliniasty,  pył  i  lessy  małowilgotne,
półzwarte
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30
mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do  40 mm

18,6
13,7
13,7

18,6

17,7

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

od 20 do 30

Glina,  glina  ciężka  i  iły  wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleżałe

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4

Less suchy zwarty
Nasyp  zleżały  z  gliny  lub  iłu  z  gruzem,
tłuczniem i  odpadkami  drewna lub głazami  o
masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości
gruntu
Glina,  glina  ciężka  i  iły  małowilgotne,
półzwarte i zwarte
Glina  zwałowa  z  głazami  do  50  kg
stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Gruz  ceglany  i  rumowisko  budowlane  z
blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z głazami o masie do 10 kg

18,6

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

5

Żużel hutniczy niezwietrzały

Glina  zwałowa  z  głazami  do  50  kg
stanowiącymi 10÷30% objętości gruntu
Rumosz  skalny  zwietrzelinowy  o  wymiarach
ponad 90 mm
Gruz  ceglany  i  rumowisko  budowlane  silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg
Margle  miękkie  lub  średnio  twarde  słabo
spękane

Opoka kredowa miękka lub zbita

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
16,7
22,6

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

od 30 do 45

Węgiel kamienny i brunatny
Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips

41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
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Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45

6

Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7

Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych
o spoiwie krzemionkowym
Wapień niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8

Łupek plastyczny twardy niespękany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9

Piaskowiec  kwarcytowy lub  o  spoiwie  ilasto-
krzemionkowym
Zlepieńce  z  otoczaków  skał  głównie
krystalicznych  o  spoiwie  wapiennym  lub
krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5,

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10

Granit średnio i drobnoziarnisty

Sjenit średnioziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt, i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)   Mniejsze  wartości  stosować  przy  obliczaniu  ilości  materiałów  na  warstwy
nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i
ilości środków przewozowych.

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 

Lp. Wyszczególni
enie

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki Niewysadzinow Wątpliwe Wysadzinowe
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e

1 Rodzaj gruntu − rumosz
niegliniasty

− żwir
− pospółka
− piasek gruby
− piasek średni
− piasek

drobny
− żużel

nierozpadow
y

− piasek
pylasty

− zwietrzelina
gliniasta

− rumosz
gliniasty

− żwir gliniasty
− pospółka

gliniasta

mało
wysadzinowe
− glina  piasz-

czysta
zwięzła,  glina
zwięzła,  glina
pylasta
zwięzła

− ił,  ił
piaszczys-ty,
ił pylasty

bardzo
wysadzinowe
− piasek

gliniasty
− pył, pył piasz-

czysty
− glina  piasz-

czysta,  glina,
glina pylasta

− ił warwowy
2 Zawartość

cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

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 Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 5.
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.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 6.
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4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do 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 Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 7.
5.2. Dokładność 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  korpusu nie może różnić  się  od szerokości  projektowanej  o więcej  niż  ± 10 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie  skarp nie  powinno różnić  się  od projektowanego o więcej  niż  10% jego wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
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.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 8.
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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 pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
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 3.

Tablica 3. 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
prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na
łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

2 Pomiar szerokości dna rowów

3
Pomiar  rzędnych  powierzchni
korpusu ziemnego

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 raz na każde 500 m3

nasypu

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
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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 [7] powinien być zgodny z
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postępowania 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 Inspektora Nadzoru 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,  Inspektor  Nadzoru  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 cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 10.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 11.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni

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

II.  WYKONANIE  WYKOPÓW  W  GRUNTACH   I -V  KATEGO RII

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
wykopów w gruntach I-V kategorii.
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę  przy zlecaniu robót na drogach
miejskich i gminnych.
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1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji dróg i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-
V).
1.4. Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w cz. „A”  pkt 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w cz. „A”  pkt 3.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)
Podstawę  podziału  gruntów  i  innych  materiałów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich
odspajania  podano  w  części  „Roboty  ziemne.  Wymagania  Ogólne”  pkt.  2,  tablica  1.  W
wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w
stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w cz. „A”  pkt 5.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w cz. „A”  pkt 6.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w cz. „A”  pkt 7.
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
robót ziemnych.
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 Inspektora Nadzoru.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być  bezpośrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odkład.  O ile Inspektor  dopuści  czasowe składowanie odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jeżeli  grunt  jest  zamarznięty  nie  należy  odspajać  go  do głębokości  około  0,5 metra  powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
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

Strefa korpusu

Minimalna wartość Is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

innych dróg
ruch ciężki

i bardzo ciężki
ruch mniejszy
od ciężkiego

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
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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 Inspektorowi.
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 metra.
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 jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w cz. „A”  pkt 8.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczególną uwagę należy zwrócić na:

A. odspajanie gruntów w sposób 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 punkcie
5.2.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz. „A”  pkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. „A”  pkt 10.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w cz. „A”  pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:

− 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 , 
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− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
− rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów związanych podano w części „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” pkt 10.

D. KONSTRUKCJA DROGI

I.  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM  I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i zagęszczaniem  podłoża
gruntowego.
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i
definicjami podanymi w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 3.

2. MATERIAŁY
Nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 5.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i  profilowania podłoża powinien 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.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 6.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 7.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest
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możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, 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 Inspektora. 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 Inspektora Nadzoru.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce
wskazane przez Inwestora.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  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  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość
zaakceptowaną przez Inspektora, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące
dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości  koniecznej  do  uzyskania  wymaganych  rzędnych
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych
w tablicy 1.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
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 [5].

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)

Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu Autostrad Innych dróg

I dróg
ekspresowych

Ruch ciężki
i bardzo ciężki

Ruch mniejszy
od ciężkiego

Górna warstwa o grubości 20
cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm
od powierzchni podłoża 1,00 1,00 0,97

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 [3].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być  równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po  osuszeniu  podłoża  Inżynier  oceni  jego  stan  i  ewentualnie  zaleci  wykonanie  niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań 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 badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość
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  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  dla
autostrad  i dróg  ekspresowych,  co  100  m  dla
pozostałych dróg

6
Ukształtowanie osi w planie
*)

co  25  m  w  osi  jezdni  i  na  jej  krawędziach  dla
autostrad  i dróg  ekspresowych,  co  100  m  dla
pozostałych dróg

7
Zagęszczenie,  wilgotność
gruntu 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. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość  koryta  i  profilowanego podłoża nie może różnić  się  od szerokości  projektowanej  o
więcej niż +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04 [4].
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.2.4.  Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być  zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
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6.2.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 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 ± 3 cm dla
autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien 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, określonych zgodnie z normą
BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2 powinny być  naprawione przez spulchnienie do głębokości  co najmniej 10 cm,
wyrównanie i  powtórne  zagęszczenie.  Dodanie nowego materiału  bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 10.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  SST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w cz. „A”  „Wymagania ogólne” pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub

nasyp,
− profilowanie dna koryta lub podłoża,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta lub podłoża,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

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

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

II.  PODBUDOWA  I  ULEPSZONE  PODŁOŻE  Z  GRUNTU  LUB  KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i  odbioru robót  związanych z wykonywaniem podbudowy i  ulepszonego podłoża z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
wg PN-S-96012 [17].
Grunty  lub  kruszywa  stabilizowane cementem mogą  być  stosowane do wykonania podbudów
zasadniczych,  pomocniczych  i  ulepszonego  podłoża  wg  Katalogu  typowych  konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych [29].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -  jedna lub dwie warstwy zagęszczonej
mieszanki  cementowo-gruntowej,  która  po  osiągnięciu  właściwej  wytrzymałości  na  ściskanie,
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej.

1.4.2.  Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
również  dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilościach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.

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.  Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy.

1.4.6.  Pozostałe określenia  są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  OST
„Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami
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hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 2.
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [11], portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11]

Lp. Właściwości Klasa cementu
32,5

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niż:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

2 Wytrzymałość  na  ściskanie  (MPa),  po  28  dniach,  nie
mniej niż:

32,5

3 Czas wiązania:
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h

60
12

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 [1].
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do
robót.
2.3. Grunty
Przydatność  gruntów  przeznaczonych  do  stabilizacji  cementem  należy  ocenić  na  podstawie
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudów i  ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Grunt  można  uznać  za  przydatny  do  stabilizacji  cementem  wtedy,  gdy  wyniki  badań
laboratoryjnych  wykażą,  że  wytrzymałość  na  ściskanie  i  mrozoodporność  próbek  gruntu
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem 
   wg PN-S-96012 [17]

Lp. Właściwości Wymagani
a

Badania według

1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm,

% (m/m), nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 mm,

% (m/m), powyżej
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 mm,

% (m/m), powyżej
d) cząstek  mniejszych  od  0,002  mm,  %

(m/m), poniżej

100

85

50

20

PN-B-04481 [2]

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej niż: 40 PN-B-04481 [2]

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie więcej 15 PN-B-04481 [2]
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niż:

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481 [2]

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), nie
więcej niż:

2 PN-B-04481 [2]

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
% (m/m), nie więcej niż:

1 PN-B-06714-28
[6]

Grunty  nie  spełniające  wymagań  określonych  w tablicy  2,  mogą  być  poddane stabilizacji  po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być
stabilizowane  cementem dla  podbudów pomocniczych  i  ulepszonego  podłoża  pod  warunkiem
użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie gruntów
o:
− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%.

Decydującym  sprawdzianem  przydatności  gruntu  do  stabilizacji  cementem  są  wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw,
spełniające wymagania podane w tablicy 3.
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 p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 Lp. Właściwości Wymagani
a

Badania według

1 Uziarnienie
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  %,

nie mniej niż:
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm,

%, nie więcej niż:

30

15

PN-B-06714-15
[4]

2 Zawartość części organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niż:

wzorcowa PN-B-06714-26
[5]

3 Zawartość  zanieczyszczeń  obcych,  %,  nie
więcej niż:

0,5 PN-B-06714-12
[3]

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na SO3,
%, poniżej:

1 PN-B-06714-28
[6]

Jeżeli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  nie  jest  wbudowane  bezpośrednio  po
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to
powinno być  ono składowane w pryzmach,  na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów
kruszyw.
2.5. Woda
Woda  stosowana  do  stabilizacji  gruntu  lub  kruszywa  cementem i  ewentualnie  do  pielęgnacji
wykonanej  warstwy  powinna  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-32250  [13].  Bez  badań
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laboratoryjnych można stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Gdy woda pochodzi  z wątpliwych
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do
momentu  porównania  wyników  wytrzymałości  na  ściskanie  próbek  gruntowo-cementowych
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.6. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące dodatki
ulepszające:
− wapno wg PN-B-30020 [12],
− popioły lotne wg PN-S-96035 [18],
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].
Za  zgodą  Inżyniera  mogą  być  stosowane inne  dodatki  o  sprawdzonym działaniu,  posiadające
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu lub
kruszywa  stabilizowanego  cementem  wg  PN-S-96012  [17],  powinna  spełniać  wymagania
określone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól-
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża

Lp.
Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

Wytrzymałość  na
ściskanie  próbek
nasyconych wodą (MPa)

Wskaźnik
mrozood-

po  7
dniach

po  28
dniach

porności

1 Podbudowa zasadnicza  dla  KR1 lub
podbudowa pomocnicza dla KR2 do
KR6

od  1,6
do 2,2

od  2,5
do 5,0

0,7

2 Górna  część  warstwy  ulepszonego
podłoża  gruntowego  o  grubości  co
najmniej  10 cm dla KR5 i  KR6 lub
górna  część  warstwy  ulepszenia
słabego  podłoża  z  gruntów
wątpliwych oraz wysadzinowych

od  1,0
do 1,6

od  1,5
do 2,5

0,6

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

- od  0,5  do
1,5

0,6

3. SPRZĘT
Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczące transportu podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy,
gdy  podłoże  jest  zamarznięte  i  podczas  opadów deszczu.  Nie  należy  rozpoczynać  stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli  prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek
temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST „Podbudowy i
ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania
ogólne” pkt 5.2.
5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5. Zaleca się

taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w p. 2.7 tablica
4, przy jak najmniejszej zawartości cementu.

Tablica 5. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw
                 podbudowy i ulepszonego podłoża

Lp. Kategoria
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do masy

suchego gruntu lub kruszywa
ruchu podbudowa

zasadnicza
podbudowa

pomocnicz
a

ulepszone
podłoże

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8

2 KR 1 8 10 10

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać  wilgotności optymalnej, określonej według
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w tablicy
4.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu
Do stabilizacji  gruntu  metodą  mieszania  na  miejscu  można  użyć  specjalistycznych  mieszarek
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych.
Grunt przewidziany do stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony.
Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu
ułatwienia  rozdrobnienia.  Woda  powinna  być  dozowana  przy  użyciu  beczkowozów
zapewniających równomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu
dodatki ulepszające rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy.
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej
wartości, grunt powinien być osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.
Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające,
np. wapno lub popioły lotne, w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest
przewidziane w tejże recepcie.
Cement należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w
recepcie  laboratoryjnej.  Cement  i  dodatki  ulepszające  powinny  być  dodawane  przy  użyciu
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Grunt powinien  być wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną
głębokość,  gwarantującą  uzyskanie  projektowanej  grubości  warstwy  po  zagęszczeniu.  W
przypadku  wykonywania  stabilizacji  w  prowadnicach,  szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na
jednorodność  wymieszania  gruntu  w obrębie  skrajnych pasów o szerokości  od  30 do  40  cm,
przyległych do prowadnic. 
Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli jej wilgotność
jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość wody i mieszankę
ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem nie może różnić się
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od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości.
Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien
być dłuższy od 2 godzin.
Po  zakończeniu  mieszania  należy  powierzchnię  warstwy  wyrównać  i  wyprofilować  do
wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków poprzecznych i podłużnych. Do
tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice podłużne, układane każdorazowo na
odcinku  roboczym.  Od użycia  prowadnic można odstąpić  przy zastosowaniu specjalistycznych
mieszarek  i  technologii  gwarantującej  odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody
Inżyniera.  Po  wyprofilowaniu  należy  natychmiast  przystąpić  do  zagęszczania  warstwy.
Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w p. 5.8.

5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
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  lub  gruntu  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 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. Po wyprofilowaniu należy natychmiast  przystąpić  do zagęszczania
warstwy.
5.7. Grubość warstwy
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem nie powinna przekraczać:
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym,
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym,
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej.
Jeżeli  projektowana grubość  warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej,  to stabilizację
należy wykonywać w dwóch warstwach.
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona
warstwa może być  wykonana przy zastosowaniu technologii  mieszania na miejscu. Wszystkie
warstwy  leżące  wyżej  powinny  być  wykonywane  według  metody  mieszania  w  mieszarkach
stacjonarnych.
Warstwy podbudowy  zasadniczej  powinny  być  wykonywane  według  technologii  mieszania  w
mieszarkach stacjonarnych.
5.8. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić  przy
użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zagęszczanie podbudowy oraz 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
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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.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej
muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania
gruntu z cementem.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST.
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.
5.9. 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.
5.10. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady  pielęgnacji  warstwy  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem podano  w  OST
„Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5.
5.11. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z zasadami
określonymi w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 5.3.
5.12. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami
określonymi w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 5.4.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów
lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien  wykonać  badania  gruntów lub  kruszyw
zgodnie  z  ustaleniami  OST  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” .
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  kontrolnych  w  czasie  robót  podano  w  OST
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„Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w OST
„Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych  spoiwami
hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
       i ulepszonego podłoża

Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  podbudowy  i ulepszonego  podłoża
podano  w  OST  „Podbudowy  i  ulepszone  podłoże  z  gruntów  lub  kruszyw  stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”.

7. OBMIAR ROBÓT
Zasady obmiaru robót podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Zasady odbioru robót podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zasady dotyczące ustalenia podstawy płatności podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z
gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane podano w OST „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów

lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne”  pkt 10.
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E.   NAWIERZCHNIA   Z   BETONU  ASFALTOWEGO;  MIESZANKI  MINERALNO-
BITUMICZNEJ

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  związanych  z  wykonywaniem  warstw  konstrukcji  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  –
mieszanki mineralno bitumicznej.
1.2. Zakres stosowania 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonywaniem  warstwy  ścieralnej,  wiążącej,  wyrównawczej  i  wzmacniającej  z  betonu
asfaltowego , mieszanki mineralno bitumicznej wg PN-S-96025:2000 [10].
Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12]
wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchu
liczba osi obliczeniowych
100 kN/pas/dobę

KR1 ³ 12
KR2 od 13 do 70
KR3 od 71 do 335
KR4 od 336 do 1000
KR5 od 1001 do 2000
KR6 > 2000

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu
lub  polimeroasfaltu,  wytworzona  na  gorąco,  w  określony  sposób,  spełniająca  określone
wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona.

1.4.4. 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.

1.4.5.  Podłoże  pod  warstwę  asfaltową  -  powierzchnia  przygotowana  do  ułożenia  warstwy  z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi  ruchem samochodowym,  wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z
definicjami podanymi w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 2.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 3.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania i  składowania, podano w cz.  „A”
„Wymagania ogólne” pkt 4.
2.2. Asfalt
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].
W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować  asfalty drogowe podane w
tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  stosowanie  asfaltu  modyfikowanego
polimerami,  to polimeroasfalt  musi  spełniać  wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13]  i  posiadać
aprobatę techniczną.
Rodzaje polimeroasfaltów i  ich stosowanie w zależności  od rodzaju warstwy i  kategorii  ruchu
podano w tablicy 1 i 2.
2.4. Wypełniacz
Należy  stosować  wypełniacz,  spełniający  wymagania  określone  w  PN-S-96504:1961  [9]  dla
wypełniacza podstawowego i zastępczego.
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania wobec materiałów
w zależności od kategorii ruchu

nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6

1

Kruszywo  łamane  granulowane  wg
PN-B-11112:1996  [2],  PN-B-
11115:1998 [4]
a)  ze  skał  magmowych  i
przeobrażonych

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1); gat.1

b) ze skał osadowych jw. jw.2)

c)  z  surowca  sztucznego  (żużle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat.1

2
Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -

3
Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4
Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b)  innego  pochodzenia  wg
orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły  z
odpylania,

podstawowy
-
-
-
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popioły lotne

7
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8
Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE80 A,B,C,
DP80

DE80 A,B,C,
DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla
kl. I;
gat. 1

2) tylko  dolomity  kl.  I,  gat.1  w  ilości  £  50%  m/m  we  frakcji  grysowej  w
mieszance  z        innymi  kruszywami,  w  ilości  £  100% m/m we frakcji
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z
betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiału
Wymagania  wobec  materiałów  w
zależności od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1

Kruszywo łamane granulowane wg PN-
B-11112:1996  [2],  PN-B-11115:1998
[4]
a) z surowca skalnego

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1); gat.1, 2

b)  z  surowca  sztucznego  (żużle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1

2
Kruszywo łamane zwykłe
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -

3
Żwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4
Grys  i  żwir  kruszony  z  naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1) gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6

Wypełniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia
wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,
zastępczy
pyły z odpylania,
popioły lotne

podstawowy
-
-
-

7
Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50, D 70 D 50

8
Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13] -

DE30 A,B,C
DE80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I;
gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np.
pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za
zgodą Inspektora.
2.5. Kruszywo
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Składowanie  kruszywa  powinno  odbywać  się  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

43



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

2.6. Asfalt upłynniony
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy  stosować  drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  spełniające  wymagania  określone  w
WT.EmA-99 [14]. 

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 5.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do  wykonania  warstw nawierzchni  z  betonu asfaltowego  powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− wytwórni   (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym lub  ciągłym do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych,

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, średnich i ciężkich ,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 6.
4.2. Transport  materiałów
4.2.1. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz
w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz  luzem należy  przewozić  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu  materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi  asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.
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Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się  stosowanie samochodów termosów z podwójnymi  ścianami  skrzyni  wyposażonej  w
system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 7.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót,  w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,  Wykonawca
dostarczy Inspektorowii do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badań  laboratoryjnych poszczególnych składników i  próbki materiałów pobrane do wykonania
badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mieścić  się  w  polu  dobrego  uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  do  warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu
Wymiar
oczek

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawartość
asfaltu

od  0
do 20

od  0
do16
lub od  0
do 12,8

od 0 do 8
lub od  0
do 6,3

od  0
do 20

od  0
do 201)

od  0
do 16

od   0
do12,8

Przechodzi
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15

100
88÷100
78¸100
68¸93
59¸86
54¸83
48¸78
40¸70
29¸59

(41¸71)

20¸47
13¸36
10¸31
7¸23
6¸20

100
90¸100
80¸100
69¸100
62¸93
56¸87
45¸76
35÷64

(36÷65)

26¸50
19¸39
17¸33
13¸25
12¸22

100
90÷100
78¸100
60¸100
41¸71

(29¸59)

27¸52
18¸39
15¸34
13¸25
12¸22

100
88÷100
78¸100
68¸85
59¸74
54¸67
48¸60
39¸50
29¸38

(62¸71)

20¸28
13¸20
10¸17
7¸12
6¸11

100
90÷100
67¸100
52¸83
38¸62
30¸50
22¸40
21¸37
21¸36

(64¸79)

20¸35
17¸30
15¸28
12¸24
11¸22

100
90÷100
80¸100
70¸88
63¸80
55¸70
44¸58
30¸42

(58¸70)

18¸28
12¸20
10¸18
8¸15
7¸14

100
87÷100
73¸100
66¸89
57¸75
47¸60
35¸48

(52¸65)

25¸36
18¸27
16¸23
12¸17
11¸15
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0,075 5¸10 7¸11 8¸12 5¸7 10¸15 6¸9 7¸9
Orientacyjna
zawartość
asfaltu  w
MMA,  %
m/m

5,0¸6,5 5,0¸6,5 5,5¸6,5 4,5¸5,6 4,3¸5,4 4,8¸6,0 4,8¸6,5

1)  mieszanka  o  uziarnieniu  nieciągłym;  uziarnienie  nietypowe  dla  MM  betonu
asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2
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Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do
12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3
mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o
obciążeniu ruchem KR1 lub KR2

47



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys.  5.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  20  mm
(mieszanka  o  nieciągłym  uziarnieniu)  do  warstwy  ścieralnej  nawierzchni  drogi  o
obciążeniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys.  7.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki  mineralnej  BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od
1 do 5.
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy
4 lp. od 6 do 8.
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5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej,
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano
w tablicy 5.
Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8¸13.
Skład  mieszanki  mineralno-asfaltowej  powinien  być  ustalony  na  podstawie  badań  próbek
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od
1 do 5.
Wykonana  warstwa  wiążąca,  wyrównawcza  i  wzmacniająca  z  betonu  asfaltowego  powinna
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego

Lp
.

Właściwości

Wymagania wobec MMA
i warstwy ścieralnej z BA
w zależności od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się ³ 14,0 (³18)4)

2
Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze 60o C, kN ³ 5,52) ³ 10,03)

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0

5
Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w
próbkach  jw., % od 75,0 do 90,0

od  78,0  do
86,0

6

Grubość  w  cm  warstwy  z  MMA  o
uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ³ 98,0 ³ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka

4)    specjalne  warunki,  obciążenie  ruchem  powolnym,  stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

Tablica  5.  Rzędne  krzywych  granicznych  uziarnienia  mieszanek  do  warstwy  wiążącej,
wyrównawczej  i  wzmacniającej  z  betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości
asfaltu

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od
kategorii ruchu

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm

od 0 od 0 od 0 od 0 od 0 od  0  do
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do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 161)

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawartość
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷
100
75¸100
65¸93
57¸86
52¸81
47¸76
40¸67
30¸55

(45¸70)

20¸40
13¸30
10¸25
6¸17
5¸15
3¸7

100
88÷100
78¸100
67¸92
60¸86
53¸80
42¸69
30¸54

(46¸70)

20¸40
14¸28
11¸24
8¸17
7¸15
3¸8

100
85÷100
70¸100
62¸84
55¸76
45¸65
35¸55

(45¸65)

25¸45
18¸38
15¸35
11¸28
9¸25
3¸9

100
84÷100
75¸100
68¸90
62¸83
55¸74
50¸69
45¸63
32¸52
25¸41

(59¸75)

16¸30
10¸22
8¸19
5¸14
5¸12
4¸6

100
87÷100
77¸100
66¸90
56¸81
50¸75
45¸67
36¸55
25¸41

(59¸75)

16¸30
9¸22
7¸19
5¸15
5¸14
4¸7

100
87÷100
77¸100
67¸89
60¸83
54¸73
42¸60
30¸45

(55¸70)

20¸33
13¸25
10¸21
7¸16
6¸14
5¸8

Orientacyjna
zawartość  asfaltu
w MMA,  % m/m

4,3¸5,8 4,3¸5,8 4,5¸6,0 4,0¸5,5 4,0¸5,5 4,3¸5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej

Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy  wiążącej,  wyrównawczej  i
wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.

Rys.  8.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  20  mm  do
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
KR1 lub KR2
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Rys.  9.  Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA  od  0  do  16  mm  do
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
KR1 lub KR2

Rys. 10.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki  mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
KR1 lub KR2

Rys.  11.  Krzywe graniczne uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA od 0 do  25  mm do
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
od KR3 do KR6
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Rys.  12.  Krzywe graniczne uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA od 0 do  20  mm do
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem
od KR3 do KR6

Rys.  13.  Krzywe graniczne uziarnienia  mieszanki  mineralnej  BA od 0 do  16  mm do
warstwy  wyrównawczej  nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica  6.  Wymagania  wobec  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i  warstwy  wiążącej,
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

Lp. Właściwości

Wymagania  wobec  MMA,  warstwy
wiążącej,  wyrównawczej
i  wzmacniającej  w  zależności  od
kategorii ruchu
KR 1  lub  KR
2

od KR 3  do  KR 6
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1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa
nie  wymaga
się

³ 16,0 (³22)3)

2
Stabilność próbek wg metody Marshalla w
temperaturze  60o C,  zagęszczonych  2x75
uderzeń ubijaka,  kN

³ 8,0  (³ 6,0)2) ³11,0

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0

5
Wypełnienie  wolnej  przestrzeni  w
próbkach jw., %

od  65,0  do
80,0

£ 75,0

6

Grubość  warstwy  w  cm  z  MMA  o
uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm
od 0 mm do 25,0 mm

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 6,0
od 6,0 do 8,0
-

od 4,0do 6,0
od 6,0 do 8,0
od 7,0 do 10,0

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ³ 98,0 ³ 98,0

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

1) oznaczony  wg  wytycznych  IBDiM,  Informacje,  instrukcje  -  zeszyt  nr  48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA

2) dla warstwy wyrównawczej
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym,

itp.

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. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników
powinno być sterowane elektronicznie.
Tolerancje  dozowania  składników  mogą  wynosić:  jedna działka  elementarna  wagi,  względnie
przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika.
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.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:
- dla D 50 od 145o C do 165o C,
- dla D 70 od 140o C do 160o C,
- dla D 100 od 135o C do 160o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  tak  podgrzane,  aby  mieszanka  mineralna po  dodaniu
wypełniacza  uzyskała  właściwą  temperaturę.  Maksymalna  temperatura  gorącego  kruszywa  nie
powinna  być  wyższa  o  więcej  niż  30o C  od  maksymalnej  temperatury  mieszanki  mineralno-
asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:
- z D 50 od 140o C do 170o C,
- z D 70 od 135o C do 165o C,
- z D 100 od 130o C do 160o C,
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- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę  nawierzchni  z betonu asfaltowego powinno być  wyprofilowane i  równe.
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę

ścieralną
wiążącą  i
wzmacniającą

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9
2 Drogi klasy G i Z 9 12

3
Drogi  klasy  L  i  D  oraz  place  i
parkingi

12 15

W przypadku  gdy nierówności  podłoża są  większe  od podanych w tablicy 7,  podłoże należy
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić  emulsją
asfaltową  lub  asfaltem  upłynnionym  w  ilości  ustalonej  w  SST.  Zalecane  ilości  asfaltu  po
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8.
Powierzchnie  czołowe  krawężników,  włazów,  wpustów  itp.  urządzeń  powinny  być  pokryte
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST .

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z
asfaltu upłynnionego

Lp.
Podłoże do wykonania warstwy
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilość  asfaltu  po  odparowaniu
wody z emulsji lub upłynniacza
z asfaltu upłynnionego,    kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0

2
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie od 0,5 do 0,7

3
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5

4
Nawierzchnia  asfaltowa  o  chropowatej
powierzchni od 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie międzywarstwowe
Każdą  ułożoną  warstwę  należy  skropić  emulsją  asfaltową  lub  asfaltem  upłynnionym  przed
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości
ustalonej w SST.
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji  asfaltowej lub upłynniacza  podano w
tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z
asfaltu upłynnionego

Lp. Połączenie nowych warstw

Ilość  asfaltu  po  odparowaniu  wody  z
emulsji  lub  upłynniacza  z  asfaltu
upłynnionego   kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa

2
Asfaltowa warstwa wyrównawcza
lub wzmacniająca

od 0,3 do 0,5

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3
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Skropienie powinno być  wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

− 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.
5.6. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie
niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C 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).
5.7. Zarób próbny
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanek  mineralno-asfaltowych  jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje  zawartości  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  względem  składu
zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m

Lp
.

Składniki  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni  dróg  o  kategorii
ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach #
mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0; 2,0

± 5,0 ± 4,0

2
Ziarna pozostające na sitach o oczkach #
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075± 3,0 ± 2,0

3
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach
# 0,075mm ± 2,0 ± 1,5

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3

5.8. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna 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 pkcie 5.3.
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca
ustalonym na odcinku próbnym.
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:
- dla asfaltu D 50 130o C,
- dla asfaltu D 70 125o C,
- dla asfaltu D 100 120o C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.
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.
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Złącze  robocze  powinno  być  równo  obcięte  i  powierzchnia  obciętej  krawędzi  powinna  być
posmarowana  asfaltem  lub  oklejona  samoprzylepną  taśmą  asfaltowo-kauczukową.  Sposób
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 8.
6.2. Badania przed przystąpieniem 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 Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
podano w tablicy 11.
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie  składu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  wykonaniu  ekstrakcji  wg  PN-S-
04001:1967 [8].  Wyniki  powinny być  zgodne z receptą  laboratoryjną  z tolerancją określoną  w
tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.

Tablica  11.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  podczas  wytwarzania  mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna  liczba  badań  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 dla każdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie

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.

8
Właściwości  próbek  mieszanki
mineralno-asfaltowej  pobranej  w
wytwórni

jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
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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 SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

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  SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.4.  Badania  dotyczące  cech geometrycznych  i  właściwości  warstw nawierzchni  z  betonu
asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań 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 częstotliwość 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

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 Grubość warstwy
2 próbki z każdego pasa o powierzchni 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.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej
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.
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6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04
[11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place
Warstwa
ścieralna

Warstwa
wiążąca

Warstwa
wzmacniająca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12

3
Drogi  klasy  L  i  D  oraz  place  i
parkingi

9 12 15

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 wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1
cm.

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. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. Wymaganie to
nie dotyczy warstw o grubości  projektowej  do 2,5 cm dla której  tolerancja wynosi   +5 mm i
warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi.
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.
6.4.9. Krawędź, 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 przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w
SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt9.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 10.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  SST,  jeżeli  wszystkie
pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg  pktu  6  i  PN-S-96025:2000[10]  dały  wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w cz. „A” „Wymagania ogólne” pkt 11.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
− dostarczenie materiałów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− skropienie międzywarstwowe,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
  1.PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka
  2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
  3.PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni

drogowych. Piasek
  4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do

nawierzchni drogowych
  5.PN-C-04024:1991 Ropa  naftowa  i  przetwory  naftowe.  Pakowanie,  znakowanie  i

transport
  6.PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
  7.PN-C-96173:1974 Przetwory  naftowe.  Asfalty  upłynnione  AUN  do  nawierzchni

drogowych
  8.PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań  mas mineralno-bitumicznych i

nawierzchni bitumicznych
  9.PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
10.PN-S-96025:2000 Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.  Nawierzchnie  asfaltowe.

Wymagania
11. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości  nawierzchni  planografem i

łatą
10.2. Inne dokumenty
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13.Tymczasowe  wytyczne  techniczne.  Polimeroasfalty  drogowe.  TWT-PAD-97.  Informacje,

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999
15.WT/MK-CZDP84  Wytyczne  techniczne  oceny  jakości  grysów  i  żwirów  kruszonych  z

naturalnie  rozdrobnionego  surowca  skalnego  przeznaczonego  do  nawierzchni  drogowych,
CZDP, Warszawa, 1984
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16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.
Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych
metodą  pełzania  pod  obciążeniem statycznym.  Informacje,  instrukcje  -  zeszyt  48,  IBDiM,
Warszawa, 1995

II.  ROBOTY PRZY MOSTACH I PRZEPUSTACH

F ROBOTY ROZBIÓRKOWE
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  przeprowadzaniem  prac  rozbiórkowych  w  ramach  kontraktu  rozbiórka
istniejącego mostu.
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 objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  rozbiórkowych
zdegradowanych elementów istniejącego mostu i drogi dojazdowej tj.:
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach,
- Rozebranie ustroju nośnego,
- Rozebranie murków kamiennych,
- Rozebranie przyczółków,
- Rozebranie podbudowy na dojazdach.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Miejsce wywozu gruzu należy do Wykonawcy. Materiały podlegające odzyskowi stanowią
własność  Zamawiającego.  Wykonawca  ponosi  koszt  transportu  materiału  podlegającego
odzyskowi  na  miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego.  Pozostały  gruz  jest  własnością
Wykonawcy. Przewiduje się odzysk destruktu bitumicznego.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu dostosowanymi do rodzaju
przewożonego materiału.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

61



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w
punkcie 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Ewentualne rusztowania,  konstrukcje  podparć  i  pomosty  dla  robót  rozbiórkowych wykonawca
musi wykonać na własny koszt.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w ST „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest:
− dla izolacji, nawierzchni i podbudowy – m2 (metr kwadratowy),
− dla rozbiórek konstrukcji – m3.

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie rysunków roboczych pomostów i rusztowań,
- wykonanie i demontaż rusztowań i pomostów roboczych,
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- zabezpieczenie terenu rozbiórek,
- wykonanie osłon zabezpieczających przed spadaniem gruzu,
- cięcie nawierzchni,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- rozbiórka podbudowy,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki z ułożeniem na poboczu,
- załadunek, wywiezienie i wyładunek materiałów z rozbiórki,
- opłata za wysypisko i utylizację odpadów,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
brak

G. ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót budowlanych związanych z wykonaniem zbrojenia drogowych obiektów inżynierskich w
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ramach kontraktu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach inżynierskich.
1.3. Zakres robót objętych 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  ławy fundamentowe,  korpusy  podpór  i  murów
oporowych, 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 „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.
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
Do zbrojenia betonu należy stosować stal klas: A-I, A-II, A-III i A-IIIN oraz gatunków zgodnych z
dokumentacją  projektową  oraz  ST.  Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  winny  być  zgodne  z
wymaganiami PN-
91/S-10042, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215.
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 Inspektora Nadzoru 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
-
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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,
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  (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,
– 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.
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.
2.3. Drut montażowy
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.
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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 Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
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 Inspektora Nadzoru.
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 dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
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.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozją w okresie przed wbudowaniem.
Należy  dążyć,  by  stal  taka  była  magazynowana  w  miejscu  nie  narażonym  na  nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem  przed  nadmierną  korozją  stali  zbrojeniowej,  magazynowanej  na  otwartym
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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:
14. roboty przygotowawcze,
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15. przygotowanie zbrojenia do ułożenia,
16. montaż zbrojenia,
17. łączenie prętów,
18. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inspektora Nadzoru:
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru 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.  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 Inspektora
Nadzoru.
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. 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.
5.5. Montaż zbrojenia
Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-91/S-10042.
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwi ć  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
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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 Inspektora Nadzoru.
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 prętów
5.6.1. Zasady łączenia prętów
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042.
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.
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.
Dopuszczalny procent prętów łączonych na zakład w jednym przekroju nie może być większy niż:
– dla prętów żebrowanych 50%,
– dla prętów gładkich 25%.
W  jednym  przekroju  można  łączyć  na  zakład  bez  spawania  100%  dodatkowego  zbrojenia
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poprzecznego,  niepracującego.  Odległość  w  świetle prętów łączonych w jednym przekroju nie
powinna być mniejsza niż 2 d i niż 20 mm.
5.7. Kotwienie prętów
Rodzaje i długości kotwienia prętów w betonie w zależności od rodzaju stali i klasy betonu należy
obliczać wg normy PN-91/S-10042.
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 wykończeniowe
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót
wykończeniowych  należą  prace  związane  z  dostosowaniem  wykonanych  robót  do  warunków
budowy obiektu i roboty porządkujące.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
–  uzyskać  wymagane dokumenty,  dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami
pkt. 2 niniejszej specyfikacji,
–  ew.  wykonać  własne badania  właściwości  materiałów przeznaczonych  do  wykonania  robót,
określone w pkt. 2 lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji.
6.3. Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem 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
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. W
przypadku  wątpliwości,  dla  partii  stali  (poszczególnych  średnic)  wbudowywanej  w podpory  i
ustrój nośny, po komisyjnym pobraniu próbek, Inspektor Nadzoru 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
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-5°C.
6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montażu
Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betonowania, musi być  dokonana przez Inspektora
Nadzoru  i  fakt  ten  potwierdzony  wpisem  do  dziennika budowy.  Inspektor  Nadzoru  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 „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram  wykonanego  zbrojenia  ze  stali  danej  klasy,  zgodnie  z
dokumentacją  projektową.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego  zbrojenia,  tj.  łączną  teoretyczną  długość  prętów  poszczególnych  średnic
pomnożoną  odpowiednio przez ich masę  jednostkową  w kg/m. Nie uwzględnia się  zwiększonej
ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od
wymaganych w dokumentacji projektowej.
W ST należy podać, czy do ilości jednostek obmiarowych wlicza się  stal użytą  na zakłady przy
łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w. „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
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wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających 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,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
– czystości zbrojenia w elemencie, a także niezmienności układu zbrojenia.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST „Wymagania ogólne” oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
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,  ST  i
niniejszej specyfikacji technicznej.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
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, nie zaliczane do
robót tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Normy
19. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
20. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
21. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
22. PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
23. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
24. PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm.
Warszawa 1992.
25.  PN-S-10040;1999.  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.
Wymagania i
Badania.
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26. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki
techniczne dostawy.
27. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Pręty żebrowane.
28.  PN-ISO 6935-2/Ak Stal  zbrojeniowa do betonu.  Pręty  żebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

H. ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-III

l. WSTĘP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  wykonaniem  zbrojenia  niesprężającego  betonu  konstrukcji  mostowych
stalowymi prętami wiotkimi w ramach kontraktu.

2. MATERIAŁY
Jak w ST „ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE”

3. SPRZĘT
Jak w ST „ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE”

4. TRANSPORT
Jak w ST „ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE”

5. WYKONANIE ROBÓT
Zakres wykonywanych robót wg ST „ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE”
Wewnętrzne  średnice  odgięcia  prętów  zbrojenia  głównego,  poza  odgięciami  w  obrębie  haka
powinny być dla stali A II nie mniejsze niż 10d.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Jak w ST „ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE”

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  jest  1  kg.  Do  obliczenia  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego  uzbrojenia  t.j.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną
odpowiednio przez ich ciężar  jednostkowy kg/m.  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
Badania wg 6 należy przeprowadzać  w czasie odbiorów robót.  Na podstawie wyników badań
należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót.  Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  dodatnie,
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami i kontraktu. W takiej sytuacji
wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  przedstawić  je  do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- pozyskanie materiałów,
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania zbrojenia,
-  oczyszczenie  i  wyprostowanie,  wygięcie,  przycinanie,  łączenie  spawane  "na  styk"  lub  "na
zakład",
- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu,
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
wg ST „ZBROJENIE – WYMAGANIA OGÓLNE”
I. BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM –WYMAGAN IA OGÓLNE

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  budowlanych  związanych  z  wykonaniem  oraz  ułożeniem  betonu  konstrukcyjnego  w
monolitycznych drogowych obiektach inżynierskich w ramach kontraktu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na obiektach inżynierskich.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i odbiorem betonu konstrukcyjnego 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 B 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) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G (np. beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).
1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy
w stanie suchym.
1.4.6.  Stopień  mrozoodporności  -  symbol  literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli
zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
1.4.7.  Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod
względem
przepuszczalności  wody;  liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  zwiększoną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
1.4.8. Partia betonu – ilość  betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników,
w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
1.4.9.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
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

72



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

inżynierskie i ich usytuowanie”, zwanym dalej Rozporządzeniem [25].

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.
2.2. Wytrzymałość betonu
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a także:
a)  w  fundamentach  i  podporach  obiektów  mostowych,  tunelach  i  konstrukcjach  oporowych,
których  najmniejszy  wymiar  jest  większy  od  60  cm,  znajdujących  się  w  nieagresywnym
środowisku,  z wyjątkiem podpór mostów narażonych na niszczące działanie wody i  kry – nie
mniejszą niż B25,
b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a):
- znajdujących się w agresywnym środowisku lub narażonych na niszczące działanie wody i kry,
- których najmniejszy wymiar jest nie większy niż 60 cm, nie mniejszą niż B30,
c) w konstrukcjach nośnych przęseł i w elementach ich wyposażenia, w przepustach – nie mniejszą
niż B30,
d) w konstrukcjach sprężonych – nie mniejszą niż B35.
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 B25 – klasy 32,5 N,
2) do betonu klasy B30, B35 i B40 – klasy 42,5 N,
3) do betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 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 196-3:1996,
- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki badań  powinny być  zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w
normie PN-EN 197-1:2002.
Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w
palcach.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-
88/6731-08.
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami  badań  z  uwzględnieniem wymagań  Rozporządzenia  oraz ST.  Każda partia  cementu
przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być  marki nie mniejszej niż  symbol
liczbowy  klasy  betonu  i  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-86/B-06712  dla  kruszyw
mineralnych.  Ponadto  kruszywo  powinno spełniać  wymagania określone w punktach 2.3.2.1  i
2.3.2.2.
2.3.2.1. Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny być stosowane:
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1) do betonów klas B30 i wyższych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych
przez uprawnioną  jednostkę  badawczą,  o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż  16
mm, spełniające następujące wymagania:
a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1%,
b) wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie powinien
być większy niż 16%, dla grysów bazaltowych i innych nie powinien być większy niż 8%,
c) nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niż 1,2%,
d) mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niż
2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-11112:1996 nie większa niż 10%,
e)  zawartość  podziarna,  określona  ułamkiem masowym,  nie  powinna  być  większa  niż  5%,  a
nadziarna nie większa niż 10%,
f) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%,
g)  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-91/B-06714.34  nie  wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
h) zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%,
i) zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%,
j) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od
wzorcowej,
k) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny,
l)  dla  betonów  klasy  B35  i  klas  wyższych  uziarnienie  kruszywa  powinno  być  ustalone
doświadczalnie.  Do betonu klasy  B30 powinno się  stosować  kruszywo  o łącznym uziarnieniu
mieszczącym się w granicach podanych na rysunku 1.

÷Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 16 mm (dla betonu klasy B30)
2) do betonu klasy B25 –  żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż  31,5 mm,
spełniający następujące wymagania:
a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-86/B-06712 dla kruszywa
marki 30,
b) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%,
c)  zawartość  podziarna,  określona  ułamkiem masowym,  nie  powinna  być  większa  niż  5%,  a
nadziarna nie większa niż 10%,
d) nie dopuszcza się grudek gliny,
e)  do betonu klasy B25 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)
2.3.2.2. Kruszywo drobne
Jako kruszywo  drobne powinny  być  stosowane piaski  o  uziarnieniu  nie  większym niż  2  mm
pochodzenia  rzecznego  lub  kompozycja  piasku  rzecznego  i  kopalnianego  uszlachetnionego,
spełniające wymagania:
1)  w  zakresie  zawartości  określonych  ułamkiem  masowym  poszczególnych  frakcji  w  stosie
okruchowym:
a) ziarna nie większe niż ÷0,25 mm – (14 19)%,
b) ziarna nie większe niż ÷0,5 mm – (33 48)%,
c) ziarna nie większe niż ÷1 mm – (57 76)%,
2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:
a)  zawartość  określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie  powinna być  większa  niż
1,5%,
b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%,
c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%,
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
e)  reaktywność  alkaliczna  z  cementem  określona  wg  PN-91/B-06714.34,  nie  wywołująca
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
f) nie dopuszcza się grudek gliny.
2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa
Przed użyciem poszczególnych partii  kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora
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Nadzoru, która powinna być wydana na podstawie:
a)  świadectwa  jakości  kruszywa  wystawionego  przez  dostawcę  (deklaracji  lub  certyfikatu
zgodności z PN-86/B- 06712 i zawierającego wyniki  pełnych badań  zgodnie z PN-86/B-06712
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 ,
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 ,
− należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  PN-EN  1097-6:2002  dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wodę  zarobową  do  betonu  zaleca  się  czerpać  z  wodociągów  miejskich.  Stosowanie  wody
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności:
1) domieszek uplastyczniających,
2) domieszek upłynniających,
3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody,
4) domieszek napowietrzających,
5) domieszek przyspieszających wiązanie,
6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości,
7) domieszek opóźniających wiązanie,
8) domieszek i dodatków uszlachetniających,
9) domieszek i dodatków mineralnych,
10)  domieszek  barwiących  w  betonach  stosowanych  do  wykończenia  powierzchni  schodów  i
pochylni,
11) domieszek mrozoochronnych.
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach  i  pod  warunkiem  przeprowadzenia  kontroli  skutków  ubocznych,  takich  jak:
zmniejszenie
wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości  i  skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też  ocenić
wpływy
domieszek na zmniejszenie trwałości betonu.
Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2002 oraz wymagania podane w
„Zaleceniach  dotyczących  stosowania  domieszek  i  dodatków  do  betonów  i  zapraw  w
budownictwie
komunikacyjnym” [26].
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 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 Inspektora Nadzoru.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z „Rozporządzeniem” i następującymi
zasadami:
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,
2) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5),
3) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-
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06250,  sprawdzona  aparatem  Ve-Be  lub  od  2  cm  do  5  cm  wg  metody  stożka  opadowego.
Dopuszcza się  badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między
założoną  konsystencją  mieszanki,  a  kontrolowaną  nie  mogą  przekroczyć  ± 20%  wartości
wskaź ± nika 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 nie powinna przekraczać:
− 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 i B30,
− 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyższych.
Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora
Nadzoru,
8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż  10°C),  średnią  wymaganą
wytrzymałość na ściskanie
należy określić jako równą 1,3 Rb G .
2.4.2. Wymagane właściwości betonu
Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane właściwości betonu
Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg
1 Nasiąkliwość Do 4 % PN-88/B-06250
2 Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%.
Spadek wytrzymałości nie większy od 20 % po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) PN-
88/B-06250
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno
być  wykonane wg PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na
oddzielnych próbkach.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
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.
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 dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport i przechowywanie cementu
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005 [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.
Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach
zadaszonych na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach
zamkniętych (budynkach lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i  ścianach). Podłoża składów
otwartych powinny być  twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche
i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone
we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do  ładowania  i
wyładowania cementu. Cement  wysyłany luzem powinien mieć  identyfikator  zawierający dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
Cement luzem powinien być przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych,
żelbetowych  lub  betonowych  przystosowanych  do  pneumatycznego  załadowywania  i
wyładowywania  cementu  luzem,  zaopatrzonych  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  kontroli
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli cementu,
włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być  dołączony dokument dostawy zawierający
dane oraz sygnaturę  odbiorczą  kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002. Każda partia cementu, dla
której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w sposób
umożliwiający jej  łatwe rozróżnienie.  Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od
miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
–  po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię,  w przypadku przechowywania w składach
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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 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 „Wymagania ogólne”.
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,  PN-99/S-10040 i  „Rozporządzeniem”  oraz  dokumentacją
technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.
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,
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– 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:
30. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań),
31. wytworzenie mieszanki betonowej,
32. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej,
33. pielęgnację betonu,
34. rozbiórkę deskowań i rusztowań,
35. wykańczanie powierzchni betonu,
36. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
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.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
5.3.1. Deskowania
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w  dokumentacji  projektowej  lub  wg  własnego  opracowania,  zgodnie  z  PN-99/S-10040.  W
przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych.
Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z  pojemników  z  uwzględnieniem  szybkości
betonowania, sposobu zagęszczenia i obciążania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,
– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju
do form, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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  Inspektora  Nadzoru,  o  tym  że
deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na tyle wcześnie, aby Inspektor Nadzoru 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,
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– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):
−0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm,
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
−0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm,
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.
Dopuszczalne ugięcia deskowań:
1/200 l - w deskach i belkach pomostów,
1/400 l - w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych,
1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
5.3.2. Rusztowania
Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny
spełniać  wymagania  podane  w PN-99/S-10040.  Rusztowania  muszą  uwzględniać  podniesienie
wykonawcze  ustroju  niosącego  (podane  w  dokumentacji  projektowej)  oraz  wpływ osiadania
samych podpór tymczasowych przyjętych przez Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania
mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskać wszelkie pozwolenia.
W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia:
a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%,
b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm,
c)  odchylenie  od  pionu pali  lub ram do 0,01  radiana w mierze  łukowej,  lecz nie  więcej  niż

± wychylenie o 10 cm w poziomie w mierze liniowej,
d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub dź ± wigarków) 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  Inspektora  Nadzoru.  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. 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 zagęszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich
robót poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.
Deskowanie  należy  pokryć  środkiem  antyadhezyjnym  dopuszczonym  do  stosowania  w
budownictwie.
Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z
dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych
elementów  obciążają  całkowicie  Wykonawcę  zarówno  jeśli  chodzi  o  późniejsze  rozkucia  i
naprawy,  jak  i  ewentualne  opóźnienia  w  wykonaniu  prac  własnych  i  towarzyszących
(wykonywanych przez innych podwykonawców).
5.5.2. Układanie mieszanki betonowej
Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej
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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,
−5.5.4. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji
projektowej i uzgodnionych z Inspektor Nadzoru. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie
roboczej powinno być  uzgodnione z Inspektor Nadzoru, a w prostszych przypadkach można się
kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i
zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:
− usunięcie  z  powierzchni  betonu  stwardniałego  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego,
− narzucenie  warstwy  kontaktowej  z  gęstego  zaczynu  cementowego  o  gruboś ÷ci  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  20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać  2  godzin.  Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C,
zachowując warunki  umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  co najmniej  15 MPa
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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 Inspektora Nadzoru 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 deskowań i rusztowań
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
Inspektora Nadzoru.
5.8. 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
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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 Inspektora Nadzoru. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające
2  cm  należy  naprawić  betonem  cementowym  bezskurczowym  wykonanym  wg  specjalnej
technologii zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.
5.9. Roboty wykończeniowe
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 jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
a) uzyskać  wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne,  ew.  badania
materiałów  wykonane  przez  dostawców  itp.)  i  na  ich  podstawie  sprawdzić  właściwości
zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w ST,
b)  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,
określone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  Nadzoru  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,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– obecności grudek gliny.
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 .
Dodatki  i  domieszki  do betonu należy badać  zgodnie z ich aprobatą  techniczną  wydaną  przez
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2002.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji.
6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
6.4.1. Zakres kontroli
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
− konsystencja mieszanki betonowej,
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, oraz betonu:
− wytrzymałość betonu na ściskanie,
− nasiąkliwość betonu,
− odporność betonu na działanie mrozu,
− przepuszczalność wody przez beton.
Ilość  pobieranych  próbek  do  kontroli  jakości  betonu  powinna  być  zgodna  z  wymaganiami
podanymi w PN-88/B-06250 oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział
obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli  jakości mieszanki  i  betonu. Plan kontroli
jakości  betonu  podlega  akceptacji  Inspektora  Nadzoru.  Projektant  może  określić  dodatkowe
wymagania dotyczące kontroli jakości betonu.
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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. Różnice pomiędzy przyjętą
konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć wartości podanych w pkt. 2.4.1.
Dopuszcza  się  korygowanie  konsystencji  mieszanki  betonowej  wyłącznie  poprzez  zmianę
zawartości  zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c,
ewentualnie  przez  zastosowanie  domieszek  chemicznych,  zgodnie  z  pkt.  2.3.4  niniejszej
specyfikacji technicznej.
6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową
zgodnie  z  planem  kontroli  jakości  betonu  a  także  podczas  projektowania  składu  mieszanki
betonowej,  a  przy  stosowaniu  domieszek  napowietrznych  co  najmniej  raz  w  czasie  zmiany
roboczej  podczas  betonowania.  Badanie  to  należy  przeprowadzić  używając  przyrządu
pomiarowego wg PN-85/B-04500 zgodnie z PN-88/B-06250.
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 . Ocenie podlegają  wszystkie wyniki badania
próbek pobranych z partii.
Typ  próbek  do  badań  wytrzymałości  na  ściskanie  określono  w  normie  PN-88/B-06250.  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.
Do określonej  klasy  można  zakwalifikować  beton  o  określonej  wytrzymałości  gwarantowanej
określonej wg PN-88/B-06250.
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 .
6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu
przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na
próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż  1 raz na 5 tys. 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. 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.
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W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu
powinno być  wykonane wg PN-88/B-06250, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego
(NaCl), na oddzielnych próbkach.
Wymagany stopień  mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są  następujące
warunki:
a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-88/B-06250:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
–  łączna  masa  ubytków  betonu  w  postaci  zniszczonych  narożników  i  krawędzi,  odprysków
kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych,
– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie
jest
większe niż 20%,
b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250:
– próbka nie wykazuje pęknięć,
–  ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w  żadnej
próbce wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.
6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu)
Badanie należy przeprowadzić  zgodnie z PN-88/B-06250. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności
betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w  warunkach  laboratoryjnych podczas
projektowania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach  pobieranych  przy  stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie
rzadziej  niż  raz  na  5000  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, 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  i  planem  kontroli  jakości  oraz  gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru.
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji
W  przypadkach  technicznie  uzasadnionych  Inspektor  Nadzoru  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,
– ultradźwiękowa (wg PN-74/B-06261,
– 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 mostowych
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 przę ± sła: 2,0 cm,
– rozpiętość usytuowania łoż ± ysk: 1,0 cm,
– oś podłuż ± na w planie: 2,0 cm,
– usytuowanie w planie belek podłuż ± nych 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 wysokoś ± ciowe: 1,0 cm,
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Tolerancje dla fundamentów:
– ± ± usytuowanie w planie: 5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m: 2,0 cm),
– rzę ± dne wierzchu ławy: 2,0 cm,
– płaszczyzny i krawę ± dzie- 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,
– rzę ± dne wierzchu podpory: 1,0 cm.
6.6. Kontrola rusztowań i deskowań
Badania  elementów  rusztowań  i  deskowań  należy  przeprowadzać  w  zależności  od  użytego
materiału zgodnie z:
– PN-89/S-10050 w przypadku elementów stalowych,
– PN-93/S-10080 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać:
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
– łączniki, złącza,
–  poziomy  górnych  krawędzi  przed  obciążeniem  i  po  obciążeniu  oraz  krawędzi  dolnych
stanowiących miarę odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie),
– efektywność stężeń,
– wielkość podniesienia wykonawczego,
– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże.
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
być:
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie
z poziomem wymaganym.
Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej
w
nawiązaniu do niezależnych reperów. Podczas budowy rusztowań  i deskowań  oraz podczas ich
obciążania  świeżym betonem powinny być  prowadzone badania  geodezyjne  w nawiązaniu  do
reperów  państwowych.  Pomiary  te  powinny  być  prowadzone  również  w  czasie  dojrzewania
betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań aż do wykonania próbnego obciążenia.
6.7. Kontrola wykończenia 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. 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 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.

8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” .
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie deskowań i rusztowań,
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. fundamentów).
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST „Wymagania ogólne“ oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
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 (w tym projektów deskowań i rusztowań),
–  wykonanie operatów 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,
–  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 towarzyszących
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
2.  PN-EN  197-1:2002  Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów
powszechnego użytku
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3. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie wytrzymałości
4. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu – Oznaczanie czasu 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  933-4:2001  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
10.3. Inne dokumenty
25. 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
26. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie

J. BETON FUNDAMENTÓW W DESKOWANIU

l. WSTĘP
Jak  w  ST„BETON  KONSTRUKCYJNY  W  OBIEKCIE  MOSTOWYM  –WYMAGANIA
OGÓLNE”

2. MATERIAŁY
Jak  w  ST  „BETON  KONSTRUKCYJNY  W  OBIEKCIE  MOSTOWYM  –WYMAGANIA
OGÓLNE”

3. SPRZĘT
Jak  w  ST  „BETON  KONSTRUKCYJNY  W  OBIEKCIE  MOSTOWYM  –WYMAGANIA
OGÓLNE”
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4. TRANSPORT
Jak w ST punkcie „BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM –WYMAGANIA
OGÓLNE”

5. WYKONANIE ROBÓT
Obowiązują  wszystkie  ustalenia  zawarte  w ST  „BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE
MOSTOWYM –WYMAGANIA OGÓLNE” i ustalenia poniższe.
5.1. Tolerancje wykonania.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:

± a) ława fundamentowa w planie 5 cm,
b) rzę ± dne wierzchu ławy 2 cm,
c) płaszczyzny i krawę ± dzie - odchylenie od pionu 2 cm.
5.2. Otulenie zbrojenia.
Otulenie  zbrojenia,  licząc  od  powierzchni  pręta  zbrojeniowego  do  powierzchni  eksponowanej
betonu powinna wynosić:
a) 0.07 m - zbrojenie główne fundamentów i podpór masywnych,
b) 0.055 m - strzemiona fundamentów i podpór masywnych,
c) 0.05 m dla prętów głównych lekkich podpór i pali
d) 0.04 m dla strzemion lekkich podpór i pali

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Jak w punkcie „BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM –WYMAGANIA
OGÓLNE”
Kontrola jakości robót polega na zgodności z Dokumentacją Projektową pod względem:
- jakości użytych materiałów,
- wykonania robót betoniarskich.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą:

± - ława fundamentowa w planie 5 cm,
- rzę ± dne wierzchu ławy 2 cm,
- płaszczyzny i krawę ± dzie; odchylenie od pionu 0,5%, lecz nie więcej niż ± 2 cm.
Pęknięcia elementów konstrukcyjnych są  niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe są
dopuszczalne pod warunkiem, że pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Długość rys nie powinna przekraczać 1 m i nie więcej niż:
- dla rys w kierunku długości; podwójnej szerokości,
- dla rys poprzecznych; połowy szerokości.
Pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem,  że  otulina  zbrojenia  będzie  nie
mniejsza  niż  1  cm,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż  0,5  % powierzchni
odpowiedniej ściany. Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji.  Płaci  się  za wykonaną  i  wbudowaną  ilość
betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Badania wg 6 należy przeprowadzać  w czasie odbiorów robót.  Na podstawie wyników badań
należy  sporządzić  protokóły  odbioru  robót.  Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  dodatnie,
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami . Jeżeli choć jedno badanie dało wynik
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić  roboty do zgodności z normą  i przedstawić  je
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:

89



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie materiałów,
- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- opracowanie i uzgodnienie receptury betonu,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- ułożenie mieszanki wraz z zagęszczeniem,
- pielęgnację betonu,
- ustawienie i rozebranie rusztowań,
- usunięcie materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy,
- wykonanie wszelkich niezbędnych badań i pomiarów.
Wykonanie i montaż  zbrojenia uwzględnione jest oddzielnie. Cena uwzględnia również  odpady i
ubytki
materiałowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
wg.  ST  „BETON  KONSTRUKCYJNY  W  OBIEKCIE  MOSTOWYM  –WYMAGANIA
OGÓLNE”

K.  BETON  NIEKONSTRUKCYJNY  W  OBIEKCIE  MOSTOWYM  –  BET ON
WYRÓWNAWCZY
l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót budowlanych, związanych z wykonaniem oraz ułożeniem betonu niekonstrukcyjnego klasy
B15, w drogowych obiektach inżynierskich w ramach kontraktu. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na obiektach inżynierskich.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem  i  odbiorem  betonu  niekonstrukcyjnego  klasy  B15,  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 poniżej B
25.
1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” oraz z ST „Beton konstrukcyjny w
obiekcie mostowym” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
„Wymagania ogólne”.
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.  Beton  powinien  być  wykonany
zgodnie z zasadami podanymi w PN-88/B-06250.
2.2. Wytrzymałość betonu
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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.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków).
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  należy  przeprowadzić  kontrolę
obejmującą:
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996.
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu klasy 32,5 N podanymi w normie
PNEN 197-1:2002. Nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach.
Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 oraz BN-
88/6731-08.
Do każdej partii  dostarczonego cementu musi być  dołączone  świadectwo jakości (atest) wraz z
wynikami  badań  z uwzględnieniem wymagań  ST. Każda partia cementu przed jej  użyciem do
betonu musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
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 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.
Przed użyciem poszczególnych partii  kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru, która powinna być wydana na podstawie:
a)  świadectwa  jakości  kruszywa  wystawionego  przez  dostawcę  (deklaracji  lub  certyfikatu
zgodności z PN-86/B- 06712 i zawierającego wyniki  pełnych badań  zgodnie z PN-86/B-06712
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej,
b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12,
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13,
− należy prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności kruszywa wg PN-771097-6:2000 oraz stałości
zawartoś ÷ ci frakcji 0 2 mm dla korygowania recepty roboczej betonu.
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa w wymaganiami PN-86/B-
06712,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu,  np.  przez  dodatek
odpowiednich frakcji kruszywa.
2.3.3. Woda zarobowa do betonu
Wodę  zarobową  do  betonu  należy  czerpać  z  wodociągów  miejskich.  Stosowanie  wody
wodociągowej nie wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004.
2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu
Dopuszcza się  zastosowanie domieszek i dodatków do betonu pod warunkiem przeprowadzenia
kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i
skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też  ocenić  wpływy domieszek na zmniejszenie trwałości
betonu. Ze względu na wymaganie osiągnięcia przez beton określonego stopnia mrozoodporności
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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 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 Inspektora Nadzoru.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z następującymi zasadami:
1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie
mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,
2) wartość stosunku w/c powinna być nie większa niż 0,6 dla betonu narażonego bezpośrednio na
działanie czynników atmosferycznych i niż 0,55 dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed
zamarznięciem,
3) odpowiednią urabialność mieszanki uzyskuje się przez dobór konsystencji mieszanki oraz dobór
odpowiedniej ilości zaprawy i łącznej ilości cementu i frakcji kruszywa poniżej 0,125 mm:
– konsystencja mieszanki nie powinna być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-
06250,  sprawdzona  aparatem  Ve-Be  lub  od  2  cm  do  5  cm  wg  metody  stożka  opadowego.
Dopuszcza się  badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między
założoną konsystencją mieszanki,
a kontrolowaną nie mogą przekroczyć ± 20% wartości wskaź ± nika 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, nie powinna przekraczać:
− wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
− przedziałów  wartości  podanych  w  tablicy  2  w  przypadku  stosowania  domieszek
napowietrzających,
Tablica 2. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi
Lp. Rodzaj betonu
Zawartość powietrza w %,
przy uziarnieniu kruszywa
0 ÷ 31,5 mm
1 Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3 ÷ 5
2 Beton narażony na stały dostęp wody,
przed zamarznięciem 4 ÷ 6
5) maksymalne ilości cementu nie powinny przekraczać 450 kg/m3. Dopuszcza się przekroczenie
tej ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru.
Najmniejsza dopuszczalna ilość cementu na 1 m3 mieszanki betonowej wynosi:
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–  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
obliczeniowodoświadczalną,
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
2 Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250
3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%.
Spadek wytrzymałości nie większy od
20 % po 150 cyklach zamrażania
i odmrażania (F150) PN-88/B-06250
W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno
być  wykonane wg PN-88/B-06250, 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 dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt  do  wykonania  robót  powinien  spełniać  wymagania  podane  w  ST  „BETON
KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM–WYMAGANIA OGÓLNE”

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport i przechowywanie składników mieszanki betonowej
Transport  i  przechowywanie  składników  mieszanki  betonowej  powinny  być  zgodne  z
wymaganiami
podanymi w ST „BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM–WYMAGANIA
OGÓLNE”
4.3. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Zasady  transportu  mieszanki  betonowej  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w
„BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM–WYMAGANIA OGÓLNE”

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
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  oraz  dokumentacją  technologiczną  dostarczoną  przez  Wykonawcę  i
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zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.
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 Inspektora Nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań,
– prawidłowość wykonania zbrojenia, jeśli występuje,
– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową,
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny (w przypadku betonu zbrojonego),
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową
konstrukcję (np. marki),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
W uzasadnionych przypadkach Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w
oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji projektowej lub wg własnego opracowania. Ustalona
konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzona  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania
i sposobu zagęszczenia.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać wykończenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
(w przypadku elementów widocznych),
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych,
– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju
do form, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
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
„BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM–WYMAGANIA OGÓLNE”
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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  „BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE
MOSTOWYM –WYMAGANIA OGÓLNE”.
5.6. Rozbiórka deskowań
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  „BETON KONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE
MOSTOWYM –WYMAGANIA OGÓLNE”
5.8. Roboty wykończeniowe
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  usunię − tych,  roboty
porządkujące otoczenie terenu robót.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
c) uzyskać  wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne,  ew.  badania
materiałów  wykonane  przez  dostawców  itp.)  i  na  ich  podstawie  sprawdzić  właściwości
zastosowanych materiałów na zgodność z wymaganiami podanymi w ST,
d)  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót,
określone w pkt 2 lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia  Inspektor  Nadzoruowi  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,
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996,
– obecności grudek gliny.
Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla cementu
Wytrzymałość na ściskanie, MPa, Początek Stałość objętości
Klasa wczesna
cementu po 2 dniach po 7 dniach
normowa,
po 28 dniach
czasu wiązania,min
(rozszerzalność),mm

≥ ≥ ≤ ≥ ≤ Klasa 32,5 - 16 32,5 52,5 75 10
Nie dopuszcza się obecności grudek gliny.
W przypadku gdy:
− czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:1996,
− cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002,
− okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002,
obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:1996.
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Przed  użyciem kruszywa  do  wykonania  mieszanki  betonowej,  dla  każdej  dostarczonej  partii,
należy
przeprowadzić kontrolę obejmującą:
− oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
− oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 (dotyczy kruszywa grubego),
− oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 ,
− oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych),
− oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13 .
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-86/B-06712 dla żwiru marki
20.
Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczeń należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-B-32250.
Dodatki  i  domieszki  do betonu należy badać  zgodnie z ich aprobatą  techniczną  wydaną  przez
IBDiM.
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  Inspektor  Nadzoruowi  do
akceptacji.
6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej:
− konsystencja mieszanki betonowej,
− zawartość powietrza w mieszance betonowej, oraz betonu:
− wytrzymałość betonu na ściskanie,
− nasiąkliwość betonu,
− odporność betonu na działanie mrozu,
− przepuszczalność wody przez beton.
Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu zawierającego m.in.
szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i
betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Kontrolę  jakości mieszanki betonowej i betonu należy przeprowadzać  zgodnie z PN-88/B-06250
oraz ST. Wyniki kontroli powinny być zgodne z pkt 2.4 niniejszej ST.
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 deskowań
Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny
być:
– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym,
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach,
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie
z poziomem wymaganym.
Deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawiązaniu
do niezależnych reperów.
6.7. Kontrola wykończenia 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 „Wymagania ogólne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– wykonanie deskowań,
– wykonanie betonu w konstrukcjach ulegających zakryciu (np. podłoża pod fundamenty).
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST „Wymagania ogólne” oraz niniejszej
ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.
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 sczepnych w przypadku przerw roboczych,
– 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 towarzyszących
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. Specyfikacje techniczne
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
2. M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym – wymagania ogólne
10.2. 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.
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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

10.3. Inne dokumenty
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

L.  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE  POWIERZCHNI  BETONOW YCH  I
ŻELBETOWYCH

l. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  związanych  z  zabezpieczeniem antykorozyjnym odsłoniętych  powierzchni  betonowych  i
żelbetowych w ramach kontraktu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na obiektach inżynierskich.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem i  odbiorem powłok antykorozyjnych na odsłoniętych powierzchniach betonowych
nowobudowanych obiektów inżynierskich.
Roboty obejmują wykonanie powłok ze zdolnością i bez zdolności pokrywania rys.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Ochrona  powierzchniowa  betonu  -  zwiększenie  odporności  konstrukcji  betonowej  na
działanie  środowisk  agresywnych,  przez  odcięcie  lub  ograniczenie  dostępu  środowiska
agresywnego do powierzchni konstrukcji.
1.4.2. Hydrofobizacja - obniżenie zwilżalności przez wodę  powierzchni betonu; uzyskiwana jest
przez  nanoszenie  roztworów  lub  emulsji  odpowiednich substancji  tworzących  warstewki
hydrofobowe  (hydrofobowość  -  cecha  pewnych  makrocząsteczek  i  cząsteczek  koloidalnych
polegająca na braku tendencji do gromadzenia na swej powierzchni cząsteczek wody).
1.4.3. Karbonatyzacja betonu - proces powstawania węglanów pod wpływem działania dwutlenku
węgla i  wilgoci;  karbonatyzacja betonu nie powoduje jego widocznego uszkodzenia, powoduje
jednakże redukcję  pH betonu, przez co następuje jego zobojętnienie  i  ustaje jego zdolność  do
pasywacji  stali  zbrojeniowej,  a  w konsekwencji  występuje korozja  prętów znajdujących się  w
strefie betonu skarbonatyzowanego (pH<11).
1.4.4.  Pole  referencyjne  -  wybrany  i  oznaczony,  dostępny  fragment  powierzchni  konstrukcji
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służący za wzorzec do ustalenia minimalnego, możliwego do przyjęcia poziomu wykonania prac
powierzchniowego zabezpieczenia,  sprawdzenia  czy  podane przez  producenta lub  Wykonawcę
dane są  prawidłowe i zgodne z wymaganiami oraz umożliwienia oceny właściwości prawidłowo
wykonanego zabezpieczenia w dowolnym czasie po zakończeniu prac. 
1.4.5. Temperatura punktu rosy - temperatura, w której na powierzchni elementu pojawiają  się
kropelki  wody  wskutek  kondensacji  pary  wodnej  zawartej  w  powietrzu,  w  wyniku
wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na
chłodniejsze podłoże.
1.4.6. PC (Polymer-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowym.
1.4.7. PCC (Polymer-Cement-Concrete) - zaprawa o spoiwie polimerowo-cementowym.
1.4.8.  Impregnacja -  nasycanie betonu preparatami  polimerowymi  o niskiej  lepkości,  które po
wniknięciu  w głąb betonu i  spolimeryzowaniu  wpływają  korzystnie  na  jego cechy  fizyczne  i
chemiczne, wyróżnia się tu:
–  hydrofobowe impregnaty porów (zwane dalej impregnatami hydrofobowymi) - wyroby ciekłe,
penetrujące beton, tworzące powłoki na ściankach porów,
–  impregnaty wypełniające pory - wyroby ciekłe penetrujące pory w betonie, tworzące materiał
stały.
1.4.9.  Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”.
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca. Przed
przystąpieniem do wbudowania materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla
każdej dostawy deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską  Normą  lub w
przypadku jej braku z aprobatą techniczną IBDiM lub europejską aprobatą techniczną.
Przy doborze materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego należy brać pod uwagę określenie
materiałów w dokumentacji  projektowej (pkt  2.2) i można kierować  podanymi  wymaganiami  i
kryteriami stosowania materiałów podanymi w pktach 2.3 i 2.4.
2.2. Określenie materiałów w dokumentacji projektowej
Wybór  materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu powinien nastąpić  na podstawie
projektu roboczego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ST.
Projekt roboczy oraz ST powinny zawierać co najmniej:
–  podział  konstrukcji  na  elementy  o  różnym  oddziaływaniu  czynników  korozyjnych,
uwzględniający  charakter  pracy  poszczególnych  elementów,  możliwości  ich  zarysowania,
obciążenia  zewnętrzne,  oddziaływania  mechaniczne,  wpływy  zmian  temperatury  i  wilgotności
powietrza,  warunki  odwodnienia  i  wysychania,  wymagające  wykonania  różnych  powłok
zabezpieczających,  z  podaniem  powierzchni  wymagającej  zabezpieczenia  poszczególnym
rodzajem powłoki,
–  określenie  agresywności  środowiska,  w  jakim  będą  eksploatowane  poszczególne  elementy
konstrukcji mostowej wg PN-B-03264:2001 [2],
– określenie wymaganych parametrów technicznych zabezpieczenia powierzchniowego,
–  wariantowy  dobór  odpowiednich  materiałów  na  poszczególne  elementy  systemu
zabezpieczającego,  ilość  i  grubość  warstw,  w  aspekcie  możliwości  spełnienia  określonych
wcześniej warunków technicznych i technologicznych,
–  wymagania dotyczące przygotowania powierzchni  pod powłoki,  rodzaje i ilości  potrzebnych
materiałów,
– sposób aplikacji materiału,
– kolorystykę powłok.
2.3. Ogólne wymagania dla wykonanych powłok lub wypraw
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Wykonana powłoka lub wyprawa powinna:
–  redukować  nasiąkliwość  powierzchniową  betonu: wskaźnik ograniczenia chłonności wody wg

≥ Procedury IBDiM PB-TM-X5 [6] powinien 30%,
– redukować wchłanianie substancji szkodliwych,
– zwiększać odporność na mróz i mgłę solną: powłoka lub wyprawa po badaniu mrozoodporności
(F150) wg Procedury IBDiM PO-2 [7] nie powinna wykazywać  zmian ani uszkodzeń  (brak rys,
pęcherzy, pęknięć, złuszczeń czy odspojenia),
–  hamować  dyfuzję  CO2 (zabezpieczać  otulinę  zbrojenia przed karbonatyzacją): opór dyfuzyjny

≥ dla CO2 badany wg procedury ITB LO-4 [8]  powinien 50 m (badania nie wymaga się  dla
powierzchni zabezpieczanych preparatami hydrofobowymi i impregnatami wypełniającymi pory),
–  nie hamować  dyfuzji  pary wodnej („oddychanie betonu”):  opór dyfuzji  dla pary wodnej  wg
Procedury ITB LO-4 [8] powinien  ≤  4 m. Dopuszcza się  stosowanie ochrony powierzchniowej
wykonanej za pomocą  powłok, bądź  wypraw z podwyższoną  zdolnością  pokrywania zarysowań
stanowiących  opór  dla  dyfuzji  pary  wodnej,  pod  warunkiem  zapewnienia  możliwości
odprowadzenia  pary  wodnej  z  betonu,  tj.  w  szczególności  poprzez  niewykonanie  powłoki  ze
wszystkich stron elementu.
Nie dopuszcza się zastosowania ochrony powierzchniowej, która:
–  zamyka  rysy  na  powierzchniach  elementów  znajdujących  się  od  spodu  konstrukcji;  w
szczególności powłok ochronnych lub wypraw z możliwością  pokrywania zarysowań  nie należy
stosować  jako  zabezpieczenie  powierzchniowe  konstrukcji  sprężonych  ze  względu  na  brak
możliwości kontroli ewentualnych zarysowań,
–  uniemożliwia  zaobserwowanie  ewentualnego  pojawienia  się  zarysowań  oraz  obserwacji
propagacji rys istniejących.
2.4. Rodzaje ochrony powierzchniowej betonu
Jako ochronę powierzchniową betonu można stosować w szczególności:
a) hydrofobizację  powierzchni - nasączenie stwardniałego betonu cieczami o małej lepkości lub
gazami,  które  wnikając  w  beton,  powodują  zmianę  niektórych  jego  cech  fizykochemicznych
(hydrofobizacja powierzchniowa), lub dodawanie preparatów chemicznych do świeżego betonu lub
zaprawy w celu zwiększenia ich odporności na wodę (hydrofobizacja objętościowa),
b)  powłoki  malarskie  (grubości  0,1-1,0  mm)  -  warstwy  z  wyrobów  malarskich  ciekłych  lub
upłynnionych na odpowiednio przygotowane podłoże technikami malarskimi,
c) powłoki grubowarstwowe (grubość 1,0-2,0 mm) - warstwy z ciekłych wyrobów żywicznych lub
komponentów żywicznych, tworzące odporne chemiczne, szczelne warstwy, nakładane na podłoże
ręcznie lub przez natrysk,
d)  wyprawy  (grubość  1,0-10  mm)  -  warstwy  z  kompozytów  żywicznych,  mineralnych  lub
mineralnożywicznych o konsystencji plastycznej, nakładanych na podłoże technikami specjalnymi
np.: murarskimi,
e) wykładziny (grubość >5 mm) - warstwy z elementów wykładzinowych zespolonych z chronioną
konstrukcją przy użyciu klejów, kitów lub zapraw (nie są przedmiotem poniższej ST).
Powłoki i wyprawy do pokrywania rys powinny mieć wymagania podane w dalszym ciągu.
Impregnaty hydrofobowe
Jako materiały hydrofobowe można stosować:
– roztwory żywicy silikonowej w rozpuszczalniku organicznym bez dodatków lub z dodatkiem np.
środka grzybobójczego,
– roztwory żywic metylosilikonowych w rozpuszczalniku organicznym,
– emulsje wodne olejów silikonowych.
Preparaty hydrofobowe powinny:
–  charakteryzować  się  niską  lepkością  i niewielkim napięciem powierzchniowym, dzięki czemu
mogą głęboko przenikać w pory betonu,
– nie tworzyć na zabezpieczanej powierzchni betonu powłoki,
– nie zmieniać wyglądu betonu,
– nie pokrywać zarysowań,
– tworzyć skuteczne zabezpieczenie betonu w warunkach działania wilgoci i środowisk gazowych
o średnim stopniu agresywności.
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Jeżeli  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  inaczej, preparaty  te  można  nanosić  na
powierzchnie betonu o zapewnionym odpływie wody, w strefie rozpyleń  mgły solnej oraz jako
hydrofobizację  podłoża przy innych metodach ochrony powierzchniowej, m.in. na powierzchnie
zewnętrzne i  spodnie belek podporęczowych i  wsporników chodnikowych,  ściany przyczółków
wraz z niszami łożyskowymi, ściany i spody ustrojów nośnych
ściskanych (np. mosty łukowe) narażonych na oddziaływanie mgły solnej (np. pod wiaduktami nad
drogami) itp.
Nie należy stosować tej metody zabezpieczenia na elementach zarysowanych.
Impregnaty wypełniające pory
Impregnaty  wypełniające  pory  mają  na  celu  nasycenie  betonu preparatami  o  niskiej  lepkości.
Impregnaty  te  po  wniknięciu  w  głąb  podłoża  betonowego  wypełniają  jego  pory,  co  wpływa
korzystnie na cechy fizyczne i chemiczne zabezpieczanego materiału. Do tego rodzaju impregnacji
można stosować metakrylan metylu.
Zastosowane impregnaty wypełniające pory powinny:
– zwiększać wytrzymałość warstwy przypowierzchniowej na odrywanie o ok.20%,
– zmniejszać nasiąkliwość warstwy przypowierzchniowej o około 30%,
– zmniejszać ścieralność powierzchni betonu,
– zwiększać odporność na uderzenia,
– zmniejszać pylenie,
–  przy  zastosowaniu  materiałów  zawierających  migrujące  inhibitory  korozji  -  utrudniać  lub
powstrzymywać proces korozji stali zbrojeniowej w betonie.
– nie powinny pokrywać zarysowań.
Powłoki bez zdolności pokrywania rys
Cienkowarstwowe powłoki bez zdolności pokrywania rys, do grubości 0,3 mm, wykonane są
dyspersjami  polimerowymi,  kopolimerami,  poliuretanami,  żywicami  akrylowymi  lub  wodnymi
emulsjami żywic epoksydowych.
Wymagania dla powłoki:
– nie powinna pokrywać rys,
– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9] powinna wynosić:
- wartość średnia ≥ 0,8 MPa,
- wartość minimalna 0,5 MPa,
– przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3
[9] powinna wynosić: - wartość średnia ≥ 0,6 MPa.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne
powierzchnie  betonowe  w  strefie  rozpyleń  mgły  solnej  o  zapewnionym  odpływie  wody,  nie
narażone na zarysowanie; m.in. na powierzchnie zewnętrzne i spodnie belek podporęczowych i
wsporników chodnikowych,  ściany przyczółków wraz z  niszami  łożyskowymi,  ściany  i  spody
ustrojów nośnych  ściskanych (np.  mosty łukowe)  narażone na działanie  mgły  solnej  (np.  pod
wiaduktami nad drogami) itp.
Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań
Powłoki z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań są powłokami grubości powyżej 0,3 mm,
wykonanymi  dyspersjami  polimerowymi  lub  grubości  ≥1,0  mm,  wykonanymi  mieszankami
cementowymi modyfikowanymi polimerami.
Powłoka powinna:
– pokrywać rysy o rozwartości do 0,15 mm wg Procedury ITB nr 211[10],
– mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
- wartość średnią ≥ 1,0 MPa,
- wartość minimalną 0,6 MPa,
–  mieć  przyczepność  do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-
TM-X3 [9]:
 -wartość średnią ≥ 0,8 MPa.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne
powierzchnie  betonowe  w  strefie  rozpyleń  mgły  solnej  i  oddziaływania  zanieczyszczonego
środowiska atmosferycznego, zagrożone powierzchniowym zarysowaniem.
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Powłoki  z podwyższoną  zdolnością  pokrywania zarysowań  na powierzchniach nie obciążonych
ruchem  Powłoki  z  podwyższoną  zdolnością  pokrywania  zarysowań  na  powierzchniach  nie
obciążonych  ruchem  powinny  być  grubości  minimum  1,0  mm  i  powinny  być  wykonane
poliuretanami  (PU),  dwukomponentowymi  polimetakrylanami  metylu  (2-k  PMMA)  lub
modyfikacjami żywic epoksydowych (EP).
Powłoka powinna:
– pokrywać rysy o rozwartości do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211 [10] (wydłużenie względne
powłoki przy rozciąganiu w temp. -20°C - min.25%),
– mieć wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
na powierzchniach nie obciążonych ruchem:
- wartość średnią ≥ 1,3 MPa,
- wartość minimalną 0,8 MPa,
–  mieć  przyczepność  do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-
TM-X3 [9]: 
- wartość średnią ≥ 1,0 MPa.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, powłoki te można stosować na zewnętrzne
powierzchnie betonowe w strefie  rozpyleń  mgły  solnej  oraz oddziaływania zanieczyszczonego
środowiska  atmosferycznego,  elementy  zagrożone  powierzchniowym  oraz  wgłębnym
zarysowaniem, elementy rozciągane (np. wieszaki w mostach łukowych) lub zginane.
Wyprawy
Wyprawy ochronne są  warstwami o grubości powyżej 2 mm nakładanymi na podłoże betonowe
techniką  malarską,  tynkarską  lub  natryskową.  Do  wykonania  wypraw  ochronnych  można
stosować:
– zaprawy cementowe z dodatkami uszczelniającymi,
– zaprawy cementowo-polimerowe,
–  zaprawy  żywiczne  (otrzymywane  z  żywic  stanowiących  spoiwo  i  odpowiednio  dobranych
wypełniaczy,
takich jak mączki i piaski mineralne).
Wymagania dla wypraw bez zdolności pokrywania zarysowań:
– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
na powierzchniach nie obciążonych ruchem:
- wartość średnia ≥ 1,2 MPa,
- wartość minimalna 1,0 MPa,
– przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3
[9]:
 - wartość średnia ≥ 0,6 MPa.
Wymagania dla wypraw z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań:
– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3[9]:
na powierzchniach nie obciążonych ruchem:
- wartość średnia ≥ 1,5 MPa,
- wartość minimalna 1,0 MPa,
– przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3
[9]:
 - wartość średnia ≥ 0,8 MPa,
– pokrywanie zarysowania do 0,15 mm wg procedury ITB nr 211[10].
Wymagania dla wypraw z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań:
– wytrzymałość na odrywanie od podłoża wg Procedury IBDiM PB-TM-X3 [9]:
na powierzchniach nie obciążonych ruchem:
- wartość średnia ≥ 1,5 MPa,
- wartość minimalna 1,0 MPa,
– przyczepność do betonu po badaniu mrozoodporności (F150) wg Procedury IBDiM PB-TM-X3
[9]:
 - wartość średnia ≥ 1,0 MPa,
– pokrywanie rysy o rozwartości do 0,30 mm wg Procedury ITB nr 211[10] (wydłużenie względne
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powłoki przy rozciąganiu w temp. -20°C - min.25%).

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  niezbędny  sprzęt  do  wykonywania  robót,  zgodnie  z
przyjętą  technologią  i  kartami  technicznymi  materiałów  oraz  konieczny,  podstawowy  sprzęt
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonanych prac.
W  dyspozycji  Wykonawcy  powinien  znajdować  się  sprzęt  do  przygotowania  powierzchni
betonowej, np.:
– młotki,
– szczotki stalowe ręczne i obrotowe,
– szlifierki lub wiertarki do napędu szczotek obrotowych,
– aparatura doczyszczenia strumieniowo-ściernego (piaskownica, sprężarka o wydajności 10 m3/h,
– odkurzacz,
– sprężarka śrubowa,
–  sprzęt  do ewentualnej  naprawy powierzchni  -  szpachle do  nakładania  zapraw naprawczych,
sprzęt do iniekcji rys.
Do nakładania powłok i wypraw można stosować:
– naczynia i wiadra blaszane do przygotowania materiału,
–  mieszadło  wolnoobrotowe  do  wymieszania  składników w  przypadku  preparatów
kilkuskładnikowych,
– pędzle,
– wałki,
– sprzęt do natrysku pneumatycznego,
– sprzęt do natrysku hydrodynamicznego,
– sprzęt tynkarski.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest kontrolować warunki atmosferyczne, a podczas robót
posiadać do dyspozycji:
wilgotnościomierz,
termometry do pomiaru temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Wykonawca  powinien  tez  dysponować  sprzętem  laboratoryjnym  do  wykonania  badań
wytrzymałości  podłoża oraz jakości  powłok (przyczepności,  grubości)  wg odpowiednich  norm
przedmiotowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Materiały  do  wykonywania  ochrony  powierzchniowej  powinny  być  pakowane  w  oryginalne
opakowania producenta. Na każdym opakowaniu powinna być  umieszczona etykieta zawierająca
dane:
– nazwę i adres producenta,
– nazwę wyrobu,
– oznaczenie,
– datę produkcji,
– masę netto,
– termin przydatności do użycia,
– informację o uzyskaniu przez wyrób aprobaty technicznej IBDiM,
– informację o proporcji mieszania,
– sposób przechowywania i stosowania materiałów i zachowania przy tym niezbędnych środków
ostrożności, bhp i ochrony środowiska.
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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.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Ochrona powierzchniowa betonu powinna być wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i  Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [11] oraz z projektem
roboczym ochrony antykorozyjnej powierzchni betonowych i ST.
5.2. Zasady wykonywania robót
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:
1. roboty przygotowawcze,
2. przygotowanie podłoża betonowego,
3. nałożenie powłoki,
4. roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań
Inspektora Nadzoru:
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót,
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót.
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań,
pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót.
5.4. Wymagania w stosunku do personelu Wykonawcy
Jeżeli  warunki  kontraktu  nie  przewidują  inaczej,  w  stosunku  do  osób  kierujących  robotami
wymagane są:
uprawnienia wykonawcze i budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
zakresie budownictwa mostowego, znajomość zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych oraz technologii stosowania materiałów, udokumentowane ukończeniem
szkolenia w zakresie napraw oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu,
Wymagania  w  stosunku  do  brygadzistów:  znajomość  technologii  i  umiejętność  stosowania
materiałów do napraw i ochrony powierzchniowej betonu, ukończenia szkolenia w zakresie napraw
oraz doświadczenie w wykonywaniu prac tego typu.
Wymagania w stosunku do robotników: znajomość zasad i umiejętność stosowania materiałów do
napraw i ochrony betonu, przeszkolenie na stanowisku pracy.
Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wymagań  w  stosunku  do  personelu  Wykonawca
zobowiązany  jest  dołączyć  do  oferty  przetargowej.  żądanie  dostarczenia  wymienionych
dokumentów przez Wykonawcę powinno być zawarte w warunkach kontraktu.
5.5. Pole referencyjne
Przed  przystąpieniem  do  prac  zabezpieczających  na  obiekcie  Wykonawca,  w  obecności
przedstawiciela  Inspektora  Nadzoru  przygotowuje pole  referencyjne ochrony powierzchniowej.
Wykonanie pola referencyjnego ma na celu:
określenie wszystkich parametrów ochrony powierzchniowej betonu,
ocenę przydatności proponowanych materiałów, technologii,
ocenę efektów wykonania robót.
Dodatkowo, podczas wykonywania pola referencyjnego, dla materiałów z grupy zapraw, należy
wykonać  kontrolę  wykonywania prac obejmującą  sprawdzenie, na min. 3 próbkach, beleczkach
4×4×16 cm,  gęstości  objętościowej  oraz  wytrzymałości  na  ściskanie  zgodnie  z  normą  PN-B-
04500:1985[3].  Uzyskane  wyniki  powinny  spełniać  wymagania  zgodnie  z  przedmiotowymi
Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi.
Pole referencyjne może stanowić podstawę do oceny, czy wykonane na danym elemencie
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zabezpieczenie powierzchniowe wykazuje założone właściwości, czy jest zgodne z wymaganiami
projektowymi i wymaganiami producenta materiałów.
Prace podczas wykonywania pola referencyjnego powinny przebiegać uzgodnionymi w protokole
ustaleń  (przykład protokółu w załączniku1) materiałami i zgodnie z założoną  technologią. Prace
rozpoczynają  się  od  przygotowania  podłoża  przez  wykonanie  poszczególnych  warstw
zabezpieczenia  powierzchniowego.  W  trakcie  wykonywania  pola  referencyjnego  Wykonawca
przeprowadza  kontrolę  wykonania  robót,  a  Inspektor  Nadzoru  badania  odbiorcze  ochrony
powierzchniowej betonu.
Pole  referencyjne  należy  przygotować  oddzielnie  na  każdym  elemencie  zabezpieczanym
określonym  rodzajem  zabezpieczenia  powierzchniowego.  Liczbę  i  wielkość  powierzchni
referencyjnych oraz sposób ich oznaczenia powinien określić Inspektor Nadzoru.
Wszystkie  uzgodnienia,  wynikające z wykonania pola referencyjnego na każdym etapie robót,
powinny zostać  zapisane w protokole wykonania i  ochrony powierzchniowej  betonu (przykład
protokołu w załączniku 1), a wyniki badań załączone do dokumentacji budowy.
5.6. Wymagana dokumentacja robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  i  Inspektor  Nadzoru  dokonują  ustaleń
technologicznych, których zakres przedstawiony został w załączniku 1. Podczas robót na bieżąco,
na  odpowiednich  formularzach  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sporządzania  dokumentacji
wykonawczej  według  załączonych  wzorów  (przykłady  protokołów  w  załączniku),  w  której
zamieszcza m.in.:
dane o obiekcie, informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,
dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robót,
informacje o ilości wykonanych prac i zużytych materiałów,
wyniki wykonanych badań w ramach kontroli wykonywania i odbioru robót.
Powyższa dokumentacja stanowi podstawę do rozliczenia robót. Dokumentację tę Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć jako element dokumentacji budowy.
5.7. Warunki atmosferyczne
Podczas wykonywania ochrony powierzchniowej powinny być spełnione następujące warunki:
jeżeli producent materiałów nie podaje inaczej, to prace malarskie powinny być  prowadzone w
temperaturze nie niższej niż  +5°C (dla wyrobów epoksydowych +8°C) i wyższej o min. 3°C od
temperatury  punktu  rosy  przy  wilgotności  względnej  nie  wyższej  niż  80%.  (Tabelę  podającą
temperaturę  punktu  rosy  dla  podłoża  w  zależności  od  wilgotności  względnej  powietrza
zamieszczono  w  załączniku  6).  Nie  wolno  malować  powierzchni  konstrukcji  betonowych
pokrytych  miejscowo szronem (dotyczy  materiałów stosowanych w ujemnych  temperaturach),
niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas złej pogody - silnego wiatru, deszczu,
we mgle oraz przy pojawiającej się na powierzchni betonu rosie.
Podczas  wykonywania  prac  malarskich  Wykonawca zobowiązany  jest  kontrolować  wilgotność
podłoża oraz temperaturę  powietrza  i  podłoża.  Parametry  te  muszą  odpowiadać  wymaganiom
podanym  w  kartach  technicznych,  Polskich  Normach  lub  aprobatach  technicznych.  Pomiary
warunków atmosferycznych należy wykonywać co 3-4 godziny i przy każdej odczuwalnej zmianie
pogody. Z pomiarów warunków klimatycznych
Wykonawca powinien sporządzić protokół. 
5.8. Przygotowanie podłoża
5.8.1. Warunki ogólne
Bez  względu  na  rodzaj  stosowanej  ochrony  powierzchniowej  podłoże  betonowe  wymaga
specjalnych przygotowań. Właściwe oczyszczenie betonu ma decydujące znaczenie dla trwałości i
jakości stosowanych zabezpieczeń. Przygotowanie podłoża ma na celu zapewnienie warunków do
właściwego zastosowania materiału lub ochrony powierzchniowej.
Podłoże betonowe,  na  którym stosuje  się  ochronę  powierzchniową,  powinno  być  jednorodne,
czyste, wolne od mleczka cementowego, piasku, pyłów, olejów i tłuszczów, a także oczyszczone z
odstających grudek związanego betonu, skorodowanych, luźnych części betonu, starych powłok
ochronnych i innych elementów pogarszających przyczepność. W przypadku impregnacji betonu
preparatami zwiększającymi wytrzymałość  podłoża należy zwrócić  uwagę  na stan podłoża (bez
rys, spękań). Przygotowane podłoże powinno mieć odpowiednią szorstkość.
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Z przygotowania podłoża Wykonawca powinien przygotować protokół. Przykład protokołu podano
w załączniku 3.
5.8.2. Sposoby przygotowania podłoża
Prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu betonu należy wykonywać metodami, które nie
naruszają  materiału  konstrukcyjnego.  Z  całej  izolowanej  powierzchni  należy  usunąć  mleczko
cementowe.
Niezwiązane  części  betonu  można  odbić  młotkami,  a  całe  powierzchnie  oczyścić  metodą
strumieniowo-ścierną  (np.  piaskowanie,  śrutowanie,  hydropiaskowanie).  Następnie oczyszczoną
powierzchnię należy odpylić odkurzaczem przemysłowym lub przez zdmuchnięcie pyłu sprężonym
powietrzem  (sprężarki  śrubowe).  Miejsca  zatłuszczone  należy  zmyć  rozpuszczalnikami
organicznymi  lub  detergentami.  Zasadnicze  roboty  przygotowawcze  polegające  na  usunięciu
wszystkich  części  luźnych  należy  dostosować  do  przewidywanych  materiałów  naprawczych,
zgodnie z kartami technicznymi.
W przypadku drobnych nierówności (o głębokości do 0,5 cm) podłoże betonowe należy wyrównać
szpachlówką  typu PCC kompatybilną  do stosowanej powłoki, zgodnie z zasadami podanymi w
„Zaleceniach  do  wykonywania  oraz  odbioru  napraw  i  ochrony  powierzchniowej  betonu  w
konstrukcjach mostowych”, GDDP, 1998 [12]. Rysy występujące w podłożu betonowym powinny
być  zainiektowane.  Gdy  beton  jest  uszkodzony,  skarbonatyzowany  na  głębokości  równej  lub
większej  niż  grubość  otuliny  zbrojenia,  albo  zawiera  substancje  chemiczne  o  stężeniu
przekraczającym dopuszczalne normy, należy go usunąć lub zneutralizować substancje szkodliwe,
a następnie naprawić, np. zaprawami typu PCC.
Czas  oczekiwania  pomiędzy  wykonaniem  elementu  betonowego  lub  jego  naprawieniem,  a
wykonaniem  powłoki  ochronnej  jest  zależny  od  wykonywanych  prac  na  elemencie  (np.
betonowanie, naprawa zaprawami PCC) i stosowanych materiałów. Czas ten należy przyjmować
wg danych podawanych w kartach technicznych stosowanych materiałów.
5.8.3. Wymagania dla podłoża pod ochronę powierzchni betonowej
Jeżeli  producent  materiału  nie  podaje  inaczej  w  karcie technicznej  stosowanego  materiału,
przygotowane podłoże powinno mieć:
wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego w konstrukcjach nowo zbudowanych obiektów nie
mniejszą niż wynikającą z przyjętej klasy betonu,
wytrzymałość na odrywanie wg normy PN-EN 1542:2000[4] prawidłowo przygotowanego podłoża
betonowego:
- wartość średnią ≥ 1,5 MPa,
- wartość minimalną 1,0 MPa.
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 25 m2
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego
obiektu, podłoże suche - beton w stanie powietrzno-suchym, bez widocznych śladów wilgoci. W
przypadku impregnacji podłoże betonowe wymaga dokładnego wysuszenia, tak aby usunąć wodę z
porów i zwiększyć skuteczność takiego zabezpieczenia. Jeżeli producent tak zaleca, dla materiałów
stosowanych na mokre podłoże powierzchnia betonu powinna być  matowo-wilgotna, temperaturę
podłoża betonowego nie niższą niż +8°C (temperatura podłoża musi być wyższa o 3°K od punktu
rosy)  i  nie  wyższa  niż  +25°C,  chyba  że  producent  podaje  inne  wymagania,  szorstkość
przygotowanej powierzchni betonu określona metodą wypełnienia piaskiem nie przekraczającą 1,0
mm. Przebieg pomiaru szorstkości:
Na poziomą  powierzchnię  betonu należy wsypać  odmierzony w menzurce piasek kwarcowy o
uziarnieniu 0,1-0,5 mm,  w ilości 25 lub 50 cm3 (w zależności od spodziewanej  szorstkości) i
rozprowadzić go
drewnianym krążkiem o średnicy 50 mm i grubości 10 mm ruchami kolistymi do wyrównania z
powierzchnią.  Należy dążyć,  aby wypełnienie piaskiem było maksymalnie zbliżone do kształtu
koła.
Następnie  należy  pomierzyć  średnicę  koła  w  dwóch  prostopadłych  do  siebie  kierunkach,  a z
otrzymanych  wyników  obliczy  wartość  średnią.  Parametrem  charakteryzującym  szorstkość
powierzchni  betonu  jest  wartość  „s”,  która  jest  uśrednioną  głębokością  nierówności  na  jego
powierzchni. Szorstkość należy określić ze wzoru:
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π s = 40 V/ d2 (mm), gdzie: V – objętość piasku w (cm3), d – średnica koła w (cm). Wartość „s”
należy  podawać  z  dokładnością  do  0,1  mm,  podłoże czyste  –  powierzchnia betonu wolna od
luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i innych zanieczyszczeń; ocenę  czystości podłoża
wykonuje się wizualnie, podłoże gładkie i równe – lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni
betonu nie  powinny przekraczać  ± 1 mm.  Szczeliny  pomiędzy  powierzchnią  podłoża a łatą  o
długości  4  m  ułożoną  na  betonie  nie  powinny  przekracza  3  mm,  pomiar  równości  podłoża
wykonuje się mierząc cechowanym klinem prześwity pod aluminiową łatą o długości 4 m ułożoną
na badanej powierzchni.
5.9. Przygotowanie materiałów
Przed  przystąpieniem  do  przygotowania  materiałów  należy  sprawdzić  zgodność  materiału  z
dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną,  stan  opakowań  i  termin  przydatności  do
stosowania.  Z  kontroli  jakości  materiałów  do  ochrony  powierzchniowej  (w  tym  materiału
gruntującego, jeśli występuje w systemie)
Wykonawca powinien sporządzić protokół. Przykład protokołu podano w załącznikach 2A i 2B.
Jeżeli  producent  materiału  nie  przewiduje  inaczej  w  karcie  technicznej,  materiały  należy
przygotować do aplikacji, w sposób podany w dalszym ciągu:
a) materiały jednoskładnikowe (takie jak farby i większość  impregnatów) dostarczane w formie
gotowej do użycia. W przypadku stosowania farb należy:
– otworzyć pojemnik, sprawdzić obecność kożucha na powierzchni farby, a następnie ocenić jego
rodzaj;
w przypadku stwierdzenia obecności kożucha należy go możliwie dokładnie odłączyć od ścianek
opakowania i usunąć; w razie potrzeby przez odsączenie na sicie o nominalnej średnicy otworów

µ125 m,
– sprawdzić  obecność  osadu i jego rodzaj (np. lekki, twardy) - materiał zawierający twardy osad
nie
nadaje się do stosowania,
–  gdy występuje miękki osad zawartość  pojemnika należy dobrze wymieszać, aby ujednorodnić
farbę  stosując  mieszadło  wolnoobrotowe;  podczas  przygotowywania  farby  należy  w  miarę
możliwości unikać  jej napowietrzenia; przed użyciem farba powinna pozbawiona pęcherzyków
powietrza,
– w przypadku stosowania impregnatów jednoskładnikowych wskazane jest wymieszanie ich
bezpośrednio  przed  zastosowaniem.  Przed  użyciem  materiał  powinien  być  pozbawiony
pęcherzyków powietrza.
b) materiały dwuskładnikowe ze składnikami A i B konfekcjonowane w odpowiednich proporcjach
fabrycznie; gotowy do użycia produkt uzyskuje się przez dokładne wymieszanie składników A i B;
mieszać  należy mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min.;  po wymieszaniu -  bezpośrednio
przed zastosowaniem, materiał powinien stanowić jednorodną mieszaninę, bez widocznych smug i
pęcherzyków powietrza. Materiały dwuskładnikowe typu sucha zaprawa i płyn zarobowy (np.: w
przypadku niektórych materiałów do wykonywania wypraw ochronnych) należy przygotowywać
zgodnie z zaleceniami producenta- dotyczy to przede wszystkim przyjęcia właściwych proporcji
mieszania  suchej  zaprawy  i  płynu  zarobowego;  po  połączeniu  składników  należy  je  mieszać
mieszadłem wolnoobrotowym około 3-4 min, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji.
5.10. Nakładanie powłok
5.10.1. Warunki ogólne
Roboty powinny być  wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przy wykonywaniu robót należy
zawsze  i  bezwzględnie  przestrzegać  zaleceń  technologicznych  określonych  przez  producenta
materiału. Zalecenia te zawarte są  w kartach technicznych materiałów i opracowane przez jego
producenta.  Każdy  z  materiałów  przeznaczony  do  zabezpieczenia  antykorozyjnego  ma  swoją
specyfikę  stosowania i  dla każdego materiału można określić  nieco inne wymagania dotyczące
warunków  pogodowych,  warunków  przygotowania  i  wilgotności  podłoża  oraz  warunków
wykonywania  kolejnych  warstw.  Ścisłe  przestrzeganie  zaleceń  technologicznych  producenta
materiału ma decydujący wpływ na trwałość wykonywanych powłok.
Jeżeli producent nie podaje inaczej powłoki i wyprawy można nakładać co najmniej po 14 dniach
dojrzewania betonu.
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Przy nanoszeniu materiałów do zabezpieczeń powierzchniowych betonu należy zwrócić uwagę na
grubość  nanoszonej powłoki lub wyprawy, uwzględniając szorstkość  podłoża określoną  w pkcie
5.8.3.
Z  wykonania  robót  Wykonawca  powinien  sporządzić  protokół.  Przykład  protokołu  podano w
załączniku 4A.
5.10.2. Metody nakładania powłok i wypraw
W zależności  od  rodzaju  materiałów i  wielkości  zabezpieczanej  powierzchni  można  stosować
metody nakładania:
– metodę polewania powierzchni,
– malowanie pędzlem,
– malowanie wałkiem,
– malowanie natryskiem pneumatycznym,
– natryskiem hydrodynamicznym,
– metodę tynkarską.
Metoda  aplikacji  powłoki  lub  wyprawy  powinna  zostać  określona  w  projekcie  roboczym  po
wyborze
konkretnego materiału i ewentualnie w ST. Jeżeli  producent materiału nie podaje inaczej, przy
stosowaniu poszczególnych metod nakładania powłok i wypraw należy stosować  się  do zasad i
ograniczeń podanych w dalszym ciągu.
5.10.2.1. Metoda polewania powierzchni betonowej
Metodę tę stosuje się tylko do impregnacji betonowych powierzchni poziomych. Przeznaczoną do
zabezpieczenia powierzchnię betonową należy obficie polać impregnatem. Przy szybkim wnikaniu
materiału w głąb betonu czynność tę należy powtórzyć aż do całkowitego nasycenia podłoża.
5.10.2.2. Malowanie powierzchni betonowych pędzlem
Metodę  tę  można  stosować  do  wykonywania  impregnacji,  powłok  ochronnych  i  niektórych
rodzajów
wypraw. Materiały malarskie nanoszone pędzlem powinny:
– stosunkowo wolno schnąć na powietrzu,
–  ze  względu  na  bezpośredni  kontakt  malującego  z  materiałem  malarskim  być  bez
rozpuszczalników - dyspersji wodnych.
Powierzchnie należy malować  cienką,  równomierną  warstwą  wyrobu,  krzyżowo,  bez przerw i
zacieków.
Należy  dążyć  do  otrzymania  powłok  o  możliwie  jednakowej  grubości  na  całej  malowanej
powierzchni.
Aby  nie  dopuścić  do  powstania  zacieków  przy  malowaniu  pędzlem  powierzchni  pionowych
należy:
– prowadzić pędzel z materiałem malarskim w kierunku pionowym, stopniowo zwiększając nacisk,
– nanosić pędzlem materiał malarski w ten sposób, aby sąsiednie pasma nieznacznie nachodziły na
siebie; w miejscu styku obu pasm wskazany jest lekko falisty ruch pędzla,
– po pomalowaniu powierzchni betonowej w kierunku pionowym wykonać drugą warstwę malując
powierzchnię  betonową  pędzlem w kierunku poziomym; prace te należy rozpoczynać  od lewej
strony naciskając dość mocno pędzel, aby nanoszony materiał mógł się dobrze rozprowadzić,
– ponownie malowaną powierzchnię przeciągnąć pędzlem (przy lekkim jego docisku) - od góry do
dołu,
– w ostatnim etapie pomalować powierzchnię betonu pędzlem prowadzonym od dołu do góry.
Przy  malowaniu pędzlem uzyskuje się  gorsze walory estetyczne,  niż  w przypadku stosowania
innych technik malowania, dlatego nie zaleca się  tej  metody w przypadku stawiania wysokich
wymagań estetycznych w stosunku do danej powierzchni betonowej.
5.10.2.3. Malowanie powierzchni wałkiem
Metodę  tę  można stosować  do wykonywania powłok ochronnych i niektórych rodzajów wypraw.
Metoda ta nie powinna być stosowana do gruntowania podłoży, dlatego że (w przeciwieństwie do
pędzla)  nie  pozwala  na dokładne wtarcie  materiału  malarskiego  w pory i  drobne nierówności
podłoża  betonowego.  Może  to  wpływać  niekorzystnie  na  przyczepność  gruntu  do  podłoża
betonowego, a tym samym na zmniejszenie przyczepności całej powłoki do betonu.
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Malowanie  powierzchni  betonowej  wałkiem  wymaga  zastosowania  specjalnego  pojemnika  z
zamocowaną  w nim siatką,  która pozwala odcisnąć  nadmiar materiału malarskiego. Malowanie
wałkiem polega na nanoszeniu równoległych - nieznacznie zachodzących na siebie pasm farby. Po
pomalowaniu powierzchni betonowej w jednym kierunku, należy malować  w kierunku do niego
prostopadłym- malowanie krzyżowe. Nanoszenie pasm farby za pomocą wałka nie musi odbywać
się  w  kierunku  pionowym  i  poziomym.  W  praktyce  dobre  rezultaty  można  uzyskać  przy
prowadzeniu  wałka  w  kierunkach  ukośnych  np.  pod  kątem  45°  do  pionu  i  w  kierunku
prostopadłym do niego.
5.10.2.4. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem pneumatycznym
Malowanie natryskiem pneumatycznym polega na rozpyleniu materiału malarskiego pod wpływem
strumienia  sprężonego  powietrza.  Metodę  tę  można  stosować  do  wykonywania  impregnacji,
powłok ochronnych i niektórych wypraw.
Przed  przystąpieniem  do  malowania  podłoża  betonowego  natryskiem  pneumatycznym  należy
spełnić następujące warunki wstępne:
–  właściwie  dobrać  pistolet  natryskowy  -  uwzględniając  wymaganą  w  danych  warunkach
wydajność malowania oraz rodzaj stosowanego materiału do powierzchniowej ochrony betonu,
– dokładnie sprawdzić podłączenie pistoletów natryskowych, regulatora ciśnienia i sprężarki,
–  przygotować  materiał  malarski  -  przez rozcieńczenie do właściwej  lepkości  roboczej,  jeżeli
stosowany materiał tego wymaga i dobre wymieszanie,
–  ustalić  dla danych warunków parametry malowania, takie jak - wydajność  wypływu materiału
malarskiego przez dyszę,  wartość  ciśnienia powietrza rozpylającego oraz szerokość  strumienia
natrysku.
Podczas malowania metodą natrysku pneumatycznego należy przestrzegać następujących zasad:
– odległość  pistoletu od malowanej powierzchni betonu powinna być  stała i wynosić  0,15-0,2 m
(chyba że producent materiału zaleca inaczej),
– pistolet podczas natrysku (o ile to możliwe) powinien być ustawiony prostopadle do malowanej
powierzchni,
– malowanie należy rozpoczynać od miejsc trudno dostępnych (naroży, wnęk itp.)
–  pistolet  należy  przesuwać  z  taką  prędkością,  aby  uzyskiwać  równo  pokrytą  materiałem
malarskim
powierzchnię betonu,
– duże powierzchnie pionowe należy zamalowywać pasmami w kierunku od góry do dołu,
– natrysk należy prowadzić równoległymi pasmami zachodzącymi na siebie w ok. 50%,
–  metody tej nie należy stosować  do gruntowania podłoża betonowego, ponieważ  nie zapewnia
możliwości dokładnego wtarcia materiału malarskiego w pory i nierówności podłoża betonowego.
5.10.2.5. Malowanie powierzchni betonowych natryskiem hydrodynamicznym
W malowaniu hydrodynamicznym (bezpowietrznym) rozpylenie materiału malarskiego następuje
w
wyniku jego bardzo szybkiego przepływu przez specjalną dyszę rozpylająca. Metodę tę stosuje się
przede wszystkim do wykonywania powłok ochronnych.
Metodą natrysku hydrodynamicznego można nanosić większość materiałów malarskich, które są
przeznaczone do natrysku pneumatycznego. Nie można tą metodą nanosić materiałów malarskich z
wypełniaczami  włóknistymi.  Również  metoda  ta  jest  ograniczona  w  przypadku  materiałów
chemoutwardzalnych, o krótkim czasie zachowania właściwości roboczych. Metoda ta natomiast
nadaje się  do malowania materiałami o wysokiej  gęstości.  Natryskiem hydrodynamicznym nie
należy gruntować  powierzchni - metoda nie zapewnia możliwości dokładnego wtarcia materiału
malarskiego w pory i nierówności podłoża betonowego.
5.11. Pielęgnacja powłoki lub wyprawy
Jeżeli  producent  nie  podaje  inaczej,  bezpośrednio  po  ukończeniu  prac  związanych  z
zabezpieczeniem  antykorozyjnym  betonu  należy  chronić  tę  powierzchnię  przed  intensywnym
nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej
5°C i  przegrzaniem powyżej  25°C przez czas określony przez producenta materiału w kartach
technicznych.
5.12. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska
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Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych,
oryginalnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych
niż +5°C i wyższych niż +25°C.
Transport i składowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych powinny odpowiadać ogólnym
wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych.
Sposób  prowadzenia  prac  związanych  z  antykorozyjnym  zabezpieczaniem  betonu  nie  może
powodować  skażenia  środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i  po umyciu
przyrządów roboczych  nie  wolno  wylewać  do  kanalizacji.  Wszelkie  odpady  tych  materiałów
Wykonawca obowiązany jest usunąć  z terenu i poddać  utylizacji. Wykonawca obowiązany jest
zabezpieczyć  teren  przed  zanieczyszczeniem  odpadami,  szczególnie  w  przypadku  materiałów
nanoszonych metodą natryskową.
5.13. Gwarancje powykonawcze
Jeżeli  w  warunkach  kontraktu  nie  ustalono  inaczej  to  okres  objęty  gwarancją  na  ochronę
powierzchniową betonu powinien wynosić 3 lata od daty dokonanego odbioru ostatecznego.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” .
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego
stosowania  (certyfikaty  zgodności,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne,  ew.  badania
materiałów wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami
pktu  2  niniejszej  specyfikacji,  ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów
przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2 lub przez Inspektora Nadzoru,
Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawi  Inspektor  Nadzoruowi  do
akceptacji.
Podczas  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  prowadzić  protokół  wykonania  ochrony
powierzchniowej,  w  którym  podaje  wszystkie  niezbędne  informacje  o  warunkach
atmosferycznych,  stanie  używanych  materiałów,  parametrach  technologicznych  wbudowania
materiałów,  ilości  zastosowanych  materiałów oraz wyniki  badań  wykonanych  powłok.  Wzory
protokołów zostały zamieszczone w załącznikach do niniejszej ST.
6.3. Kontrola jakości materiałów
Kontrolę  wytwarzania  materiałów  prowadzi  producent  w  ramach nadzoru  wewnętrznego.  Za
sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakości wbudowania odpowiada Wykonawca.
Akceptacja materiałów następuje na podstawie Polskich Norm lub, w wypadku ich braku, aprobat
technicznych i sprawdzeniu ich na zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  certyfikat  zgodności  lub  deklaracje  zgodności  danej  partii
materiału z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także kartę techniczną materiału. Na żądanie
Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi aktualne wyniki   badań  materiałów wykonanych w
ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta.
Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:
– nr produktu,
– stan opakowań materiału,
– warunki przechowywania materiału,
– datę produkcji i datę przydatności do stosowania.
Dodatkowo po otwarciu pojemnika  z  materiałem Wykonawca powinien ocenić  jego  wygląd i
klarowność, a w przypadku farb sprawdzić obecność kożucha lub osadu zgodnie z PN-EN 21513
[5]. Z kontroli jakości materiałów powinien zostać  sporządzony protokół. Wzór protokołu został
zamieszczony w załączniku 2A i 2B.
6.4. Kontrola przygotowania podłoża
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji  wyniki  badań
podłoża, które powinny odpowiadać wymaganiom podanym w pkcie 5.8. Z przygotowania podłoża
zostanie sporządzony protokół. Przykład protokołu został zamieszczony w załączniku 3.
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6.5. Kontrola wykonania zabezpieczenia
6.5.1. Kontrola przygotowania materiałów i nakładania powłok
Podczas  przygotowywania  materiałów  do  użycia  należy  sprawdzać  zachowanie  proporcji
mieszania  składników,  zachowania  czasu  mieszania  składników.  Należy  też  kontrolować
zachowanie  czasu  nakładania  materiałów  i  odstępy  czasowe  pomiędzy  układaniem kolejnych
warstw.
6.5.2. Badanie wykonanej powłoki lub wyprawy
6.5.2.1. Ocena wizualna powłok i wypraw
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obejmuje wzrokową ocenę stanu całej powłoki lub wyprawy
wg wymagań podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Ocena wizualna jakości powłok i wypraw ochronnych
Lp. Cecha powłoki Wymagania
1 Połysk jednolity na całej powierzchni
2 Barwa jednolita na całej powierzchni,
zgodna ze wzorcem
3 Zmięknienie powłoki niedopuszczalne
4 Ubytki niedopuszczalne
5 Chropowatość niedopuszczalna - w przypadku
gładkich powłok
6 Kratery dopuszczalna o charakterze ukłuć szpilki
7 Zacieki niedopuszczalne
8 Marszczenie się wymalowania niedopuszczalne
9 Rysy i pęknięcia niedopuszczalne
10 Pęcherze niedopuszczalne
11 Odspajanie się powłoki lub wyprawy niedopuszczalne
Cała powierzchnia betonu powinna być dokładnie pokryta materiałem ochronnym.
6.5.2.2. Sprawdzenie powierzchni hydrofobizowanych
Sprawdzenie  skuteczności  impregnacji  za  pomocą  impregnatów  hydrofobowych  należy
przeprowadzić przez oględziny wizualne stanu wykonanej powłoki jw. oraz zachowania się wody
na jej powierzchni poziomej, jak podano poniżej.
Na  każdych  10  m2  zabezpieczanej  poziomej  powierzchni  należy  wykonać  test  sprawdzający
skuteczność  wykonania  impregnacji.  Test  sprawdzający  polega  na  rozlaniu  na  wybranej
powierzchni niewielkiej ilości wody.
Miejsce to należy zabezpieczyć przed parowaniem wody np. za pomocą naczynia szklanego. Ocenę
skuteczności impregnacji przedstawiono w tablicy 2.
Tablica 2. Ocena skuteczności impregnacji za pomocą impregnatów
Lp. Ocena skuteczności Sposób kontroli impregnacji
1 Bardzo dobra krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe ponad dobę
2 Dobra krople wody* nie wsiąkają w podłoże betonowe co najmniej 2 h
3 Słaba krople wsiąkają* w podłoże po 1 h
*) zabezpieczone przed parowaniem naczyniem szklanym
6.5.2.3. Sprawdzenie jakości wykonania impregnacji za pomocą impregnatów wypełniających pory
Sprawdzenie  jakości  wykonania  impregnacji  za  pomocą  impregnatów  wypełniających  pory
obejmuje kontrolę:
a) szczelności impregnowanego podłoża,
b) wzmocnienie warstwy przypowierzchniowej betonu
i wykonuje się w sposób podany w dalszym ciągu:
– na każdych 50 m2 zabezpieczanej powierzchni należy wykonać test sprawdzający szczelność
impregnowanej powierzchni. W wybranych punktach zabezpieczonej powierzchni należy przykleić
szklane  rurki  o  średnicy  70±10  mm i  wysokości  60  ±5  mm.  Rurki  należy  przykleić  klejem
epoksydowym. Połączenie rurki z powierzchnią  betonową powinno być szczelne. Następnie rurki
napełnia się  wodą  do wysokości 5 cm i przykrywa płytkami szklanymi. Badanie to prowadzi się
przez  24  h.  Oceną  skuteczności  impregnacji  jest  porównanie  nasiąkliwości  powierzchniowej
betonu (w tych samych miejscach) przed i po impregnacji.
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Nasiąkliwość ta powinna zmniejszyć się o min. 30%,
–  na każdych 50 m2 impregnowanej powierzchni należy wykonać  badanie betonu na odrywanie
metodą  „pullof”  w warstwie  przypowierzchniowej  (nacięcie  betonu  na  głębokość  3  mm),  wg
procedury IBDIM PB-TM-X3
[9]. Oceną  skuteczności impregnacji jest porównanie wytrzymałości na odrywanie betonu przed
impregnacją i po impregnacji (przy tej samej głębokości nacięcia). Próby na odrywanie (przed i po
impregnacji) powinny być  przeprowadzane w miejscach oddalonych od siebie nie więcej niż  30
cm. Wzmocnienie podłoża betonowego określane wytrzymałością na odrywanie powinno wynosić
nie mniej niż 20%.
6.5.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża betonowego
Badanie  przyczepności  powłok  lub  wypraw  ochronnych  na  podłożu  betonowym  należy
przeprowadzić na obiekcie wg następujących zasad:
a) metodą jakościową polegającą na ostukiwaniu stalowym młotkiem o masie 250 g w wybranych
przez Inspektora Nadzoruch miejscach. W przypadku złej przyczepności powłoki do podłoża przy
ostukiwaniu występuje specyficzny głuchy dźwięk,
b) metodą  ilościową  polegającą  na określeniu siły potrzebnej do oderwania naciętego wycinka
powłoki od
podłoża za pomocą przyklejonego stempla metalowego o ś ∅ rednicy 50 mm zgodnie z normą PN-
EN 1542:2000
[4]. Do przyklejania stempla metalowego do powłoki należy dobrać  klej spełniający następujące
wymagania:
– świeżo nałożony klej nie może oddziaływać niszcząco na powłokę,
–  po stwardnieniu kleju, naprężenia zrywające połączenia: klej-stempel metalowy i klej-powłoka
powinny być większe niż naprężenia zrywające połączenie: beton-powłoka.
Należy wykonać  co najmniej 1 oznaczenie na 25 m2 przy czym nie mniej niż  5 oznaczeń  dla
elementu.
Miejsca pomiarowe powinien wskazać Inspektor Nadzoru. Wartości powinny spełniać wymagania
dla powłoki lub wyprawy podane w pkcie 2.4. Jeżeli wartość pojedynczego pomiaru jest niższa od
wartości podanych w pkcie 2.4 wówczas należy wykonać  dodatkowy pomiar obok, w miejscu
również  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  W przypadku,  gdy  dodatkowy  pomiar  spełni
warunek minimalnej wytrzymałości na odrywanie i równocześnie wartość średnia ze wszystkich
pomiarów nie  będzie  niższa  od  wartości  średniej  określonej  w  pkcie  2.4  dla  danego  rodzaju
powłoki lub wyprawy, to można uznać, że warunek wytrzymałości na odrywanie został spełniony.
Istotny jest również  sposób zniszczenia w miejscu badania przyczepności. Za poprawny należy
przyjąć  każdy  sposób  zniszczenia  typu  adhezyjnego,  kohezyjnego lub  adhezyjnokohezyjnego
oprócz  zniszczenia  w  warstwie  kleju  (lub  na  styku  kleju  ze  stemplem lub  na  styku  kleju  z
powłoką).
6.5.2.5. Grubość powłoki
Sprawdzenie grubości powłok należy wykonywać  metodami niszczącymi lub nieniszczącymi wg
norm przedmiotowych z dokładnością do 0,1 mm wykonując 1 pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie
mniej niż  5 pomiarów na jednym elemencie. Grubość  powłok można mierzyć  np. na próbkach
pobranych przy badaniach ich przyczepności do podłoża betonowego. Uzyskane wyniki  należy
porównać do grubości minimalnej i maksymalnej określonej w aprobacie technicznej. Jeżeli jeden
z pomiarów jest mniejszy niż grubość minimalna lub większy niż grubość maksymalna, to należy
wykonać  pomiar dodatkowy w odległości ok. 1 m. Jeżeli ten drugi pomiar będzie mieścił się  w
określonych granicach to należy uznać,  że ogólna grubość  powłoki spełnia wymagania. Grubość
powłoki powinna być zgodna z grubością projektowaną ±z dopuszczalnym odchyleniem 20%.
6.5.2.6. Wyniki kontroli i badania dodatkowe
Z pomiarów kontrolnych Wykonawca sporządzi protokół. Wzór protokołu został przedstawiony w
załącznikach 5A, 5B i 5C. Na żądanie Inspektora Nadzoru kontrola może objąć  również  badania
innych właściwości materiałów i powłok wg wymagań aprobat technicznych.
Miejsca uszkodzone podczas badań  należy naprawić  przy użyciu tych samych materiałów, które
były  stosowane  do  wykonania  zabezpieczenia  powierzchniowego,  zachowując  wymagania
technologiczne odnośnie ich stosowania.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  m2  (metr  kwadratowy)  powierzchni  betonu  zabezpieczonej
antykorozyjnie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały
wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
– przygotowanie podłoża do ułożenia powłoki,
– ułożenie powłoki gruntującej i międzywarstw.
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST  „Wymagania ogólne” oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania
robót, przygotowanie podłoża do nakładania powłoki, nałożenie powłoki, pielęgnację powłoki,
wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, urządzeń pomocniczych, niezbędnych do
wykonania robót, zapewnienie bezpieczeństwa robót i ochrony środowiska, wykonanie badań,
uporządkowanie miejsca robót.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST 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.  Wymagania ogólne
10.2. Normy
2. PN-B-03264:2000 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
3. PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane - badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
4. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody
badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
5. PN-EN 21513 Farby i lakiery. Sprawdzanie i przygotowywanie próbek do badań.
10.3. Inne dokumenty
6. Procedura IBDiM
Nr PB-TM-X5 Oznaczenie wskaźnika ograniczenia chłonności wody
7. Procedura IBDiM
PO-2 Badanie i ocena stanu powłoki po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
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8. Procedura ITB
LO-4 Oznaczanie przepuszczalności pary wodnej przez powłoki malarskie,
bitumiczne i z tworzyw sztucznych oraz folie z tworzyw sztucznych i papy
9. Procedura IBDiM
TM-X3 Badanie przyczepności powłoki ochronnej do betonu metodą „pull-off”
10. Procedura ITB
nr 211 Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz warunki
odbioru pocienionych wypraw z zapraw plastycznych
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)
12. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych, GDDP-IBDiM, śmigród, 1998

M. BARIERY OCHRONNE  STALOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją na drogach barier ochronnych stalowych.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania

szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem barier ochronnych, stalowych z prowadnicą z profilowanej taśmy stalowej typu A i
B na słupkach stalowych, realizowanych na odcinkach dróg, z wyłączeniem barier na obiektach
mostowych.
1.4. Określenia podstawowe

Dla celów niniejszej OST przyjmuje się następujące określenia podstawowe:
1.4.1.Bariera  ochronna  -  urządzenie  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  stosowane  w  celu
fizycznego  zapobieżenia  zjechaniu  pojazdu  z  drogi  w  miejscach,  gdzie  to  jest  niebezpieczne,
wyjechaniu  pojazdu  poza  koronę  drogi,  przejechaniu  pojazdu  na  jezdnię  przeznaczoną  dla
przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z obiektami lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.2.Bariera  ochronna  stalowa  -  bariera  ochronna,  której podstawowym  elementem  jest
prowadnica wykonana z profilowanej taśmy stalowej (zał. 11.1).
1.4.3.Bariera skrajna -  bariera ochronna umieszczona przy krawędzi  jezdni  lub korony drogi,
przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca (zał. 11.1 i
11.2).
1.4.4.Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej
lub bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdu na drugą jezdnię (zał. 11.1).
1.4.5.Bariera  osłonowa  -  bariera  ochronna  umieszczona  między  jezdnią  a  obiektami  lub
przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni.
1.4.6.Bariera  wysięgnikowa  -  bariera,  w  której  prowadnica  zamocowana  jest  do  słupków  za
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej
250 mm (zał. 11.1 i 11.2 c).
1.4.7.Bariera  przekładkowa  -  bariera,  w  której  prowadnica zamocowana  jest  do  słupków  za
pośrednictwem  przekładek  zapewniających  odstęp  między  prowadnicą a słupkiem od 100 mm
do 180 mm (zał. 11.2 b).
1.4.8.Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do
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słupków (zał. 11.2 a).
1.4.9.Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej,
mający za zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczenia pojazdu w czasie kolizji,
w czasie którego prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny.

Odróżnia się dwa typy profilowanej taśmy stalowej: typ A i typ B, różniące się kształtem
przetłoczeń (zał. 11.4).
1.4.10. Przekładka  -  element  bariery,  wykonany  zwykle  z  rury  (okrągłej,  prostokątnej)  lub
kształtownika  stalowego  (np.  z  ceownika,  dwuteownika)  o  szerokości  od  100  do  140  mm,
umieszczony  pomiędzy  prowadnicą  a  słupkiem,  którego  zadaniem  jest  nadanie  barierze
korzystniejszych właściwości kolizyjnych (niż w barierze bezprzekładkowej), powodujących, że
prowadnica bariery w pierwszej fazie odkształcania lub przemieszczania słupków nie jest odginana
do dołu, lecz unoszona ku górze.
1.4.11.Wysięgnik - element bariery, wykonany zwykle z odpowiednio wygiętej blachy stalowej lub
z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a słupkiem, którego zadaniem jest
utrzymanie  prowadnicy  w  określonej  odległości  od  słupka,  zwykle  około  0,3  do  0,4  m,  co
zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża
słupki siłami od nadjeżdżającego pojazdu.
1.4.12. Typy barier zależne od poprzecznego odkształcenia bariery w czasie kolizji:
− typ I   :   bariera podatna, z odkształceniem dochodzącym od 1,8 do 2,0 m,
− typ II  :   bariera o ograniczonej podatności (wzmocniona), z odkształceniem do 0,85 m,
− typ III :   bariera niepodatna (sztywna), z odkształceniem równym lub bliskim zeru.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są  zgodne z obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych

Dopuszcza się  do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na
które wydano aprobatę techniczną.

Elementy do wykonania barier  ochronnych stalowych określone są  poprzez typ bariery
podany w dokumentacji projektowej, nawiązujący do ustaleń  producenta barier. Do elementów
tych należą:
− prowadnica,
− słupki,
− pas profilowy,
− wysięgniki,
− przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe,
− łączniki ukośne,
− obejmy słupka, itp.

Ponadto  przy  ustawianiu  barier  ochronnych  stalowych mogą  wystąpić  materiały  do
wykonania elementów betonowych jak fundamenty, kotwy wraz z ich deskowaniem.
2.3. Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych
2.3.1. Prowadnica

Typ prowadnicy z profilowanej taśmy stalowej powinien być określony w dokumentacji
projektowej, przy czym:
− typ A powinien odpowiadać ustaleniom producenta barier,
− typ B powinien odpowiadać PN-H-93461-15 [18]

Wymiary  oraz odchyłki od wymiarów prowadnicy typu A i B podano w załączniku 11.4.
Otwory w prowadnicy i zakończenia odcinków montażowych prowadnicy powinny być

zgodne z ofertą producenta.
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Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków
powłoki antykorozyjnej.

Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach.
2.3.2. Słupki

Słupki bariery powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
Słupki  wykonuje  się  zwykle  z  kształtowników  stalowych  o  przekroju  poprzecznym:

dwuteowym, ceowym, zetowym lub sigma. Wysokość środnika kształtownika wynosi zwykle od
100  do  140  mm.  Wymiary  najczęściej  stosowanych  słupków  stalowych  przedstawiono  w
załączniku 11.8.

Kształtowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  PN-H-93010  [12].  Powierzchnia
kształtownika walcowanego powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od
wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady
przez  szlifowanie  lub  dłutowanie  z  tym,  że  obrobiona  powierzchnia  powinna  mieć  łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika.

Kształtowniki  powinny  być  obcięte  prostopadle  do  osi  wzdłużnej  kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać  rzadzizn, rozwarstwień,  pęknięć  i
śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Kształtowniki  powinny być  ze stali  St3W lub St4W oraz mieć  własności  mechaniczne
według PN-H-84020 [11] - tablica 1 lub innej uzgodnionej stali i normy.
Tablica 1. Podstawowe własności kształtowników, według PN-H-84020 [11]
Stal Granica plastyczności, 

minimum dla słupków,    MPa
Wytrzymałość na rozciąganie
dla słupków,   MPa

St3W
St4W

195
225

od 340 do 490
od 400 do 550

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach.
2.3.3. Inne elementy bariery

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie pasa profilowego, to powinien on
odpowiadać PN-H-93461-28 [20] w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i odchyłek
wymiarów przekroju poprzecznego.

Inne  elementy  bariery,  jak  wysięgniki,  łączniki  ukośne,  obejmy  słupka,  wsporniki,
podkładki,  przekładki  (zał.  11.9),  śruby,  światła  odblaskowe  itp.  powinny  odpowiadać
wymaganiom  dokumentacji  projektowej  i  być  zgodne  z  ofertą  producenta  barier  w  zakresie
wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju materiału, ew. zabezpieczenia
antykorozyjnego itp.

Wszystkie  ocynkowane  elementy  i  łączniki  przewidziane  do  mocowania  między  sobą
elementów bariery powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych
karbów.

Dostawa  większych  wymiarowo  elementów bariery  może  być  dokonana  luzem lub  w
wiązkach. Śruby, podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach
tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości
i masy wyrobów.

Elementy bariery powinny być  przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem.
2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją

Sposób  zabezpieczenia  antykorozyjnego  elementów  bariery  ustala  producent  w  taki
sposób,  aby zapewnić  trwałość  powłoki  antykorozyjnej  przez okres 5 do 10 lat  w warunkach
normalnych, do co najmniej 3 do 5 lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku
braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm.
2.4. Materiały do wykonania elementów betonowych
2.4.1. Fundamenty i kotwy wykonane na miejscu budowy
2.4.1.1. Deskowanie

Materiały  i  sposób  wykonania  deskowania  powinny  być  zgodne  z  ustaleniami
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dokumentacji projektowej, SST lub określone przez Wykonawcę  i  przedstawione do akceptacji
Inżyniera. Deskowanie może być wykonane z drewna, z częściowym użyciem materiałów drew-
nopochodnych lub metalowych, względnie z gotowych elementów o możliwości wielokrotnego
użycia i wykonania powtarzalnych układów konstrukcji jako deskowanie przestawne, ślizgowe lub
przesuwne, zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
− drewno iglaste tartaczne i  tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [8] ,  PN-B-

06251  [3], PN-D-96000 [9] oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002
[10],

− gwoździe wg BN-87/5028-12 [27],
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101 [22], PN-M-82121 [23], PN-M-

82503 [24], PN-M-82505 [25] i PN-M-82010  [21],
− formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02 [31],
− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [30],
− sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę i zaakceptowany-

mi przez Inżyniera.
Dopuszcza  się  wykonanie  deskowań  z  innych  materiałów,  pod  warunkiem akceptacji

Inżyniera.
2.4.1.2. Beton i jego składniki 

Właściwości  betonu do  wykonania  betonowych  fundamentów lub  kotew powinny być
zgodne z dokumentacją projektową z tym, że klasa betonu nie powinna być niższa niż klasa B 15,
nasiąkliwość  powinna być  nie większa niż  5%, stopień  wodoszczelności -  co najmniej W 2, a
stopień mrozoodporności - co najmniej F 50, zgodnie z wymaganiami PN- B-06250 [2].

Cement stosowany do betonu powinien być  cementem portlandzkim klasy co najmniej
„32,5” i powinien spełniać wymagania PN-B-19701 [5].

Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712 [4]. Woda  powinna
być  odmiany  „1”  i  spełniać  wymagania  PN-B-32250  [7].  Bez  badań  laboratoryjnych  można
stosować wodę pitną.

Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących
rodzaju domieszek, ich dobór powinien być  dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2].
Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010 [6].

Pręty zbrojenia mogą  być  stosowane, jeśli  przewiduje je dokumentacja projektowa lub
SST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [3]. Stal dostarczona na budowę powinna
być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej gatunek. Właściwości mechaniczne stali
używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1].

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduje  zbrojenie  betonu  rozproszonymi
włóknami  (drucikami)  stalowymi,  włóknami  z tworzyw sztucznych lub innymi  elementami,  to
materiał taki powinien posiadać aprobatę techniczną.
2.4.2. Elementy prefabrykowane z betonu

Kształt  i  wymiary  przekroju  poprzecznego  betonowych elementów  prefabrykowanych
(fundamentów, kotew) powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Powierzchnie  elementów powinny być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków betonu.  Krawędzie
elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni  i  krawędzi  elementów nie  powinny
przekraczać wartości podanych w BN-80/6775-03.01 [29].
2.5. Składowanie materiałów

Elementy  dłuższe  barier  mogą  być  składowane  pod  zadaszeniem  lub  na  otwartej
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów
należy układać oddzielnie z ewentualnym zastosowaniem podkładek. Elementy montażowe i połą-
czeniowe można składować w pojemnikach handlowych producenta.

Składowanie kruszywa powinno odbywać  się  w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca
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się,  aby  drobne  frakcje  kruszywa  były  chronione  za  pomocą  plandek  lub  zadaszeń.  Podłoże
składowiska  musi  być  równe,  utwardzone  i  dobrze  odwodnione,  aby  nie  dopuścić  do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie składowania.

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN-88/6731-08 [28].
Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania barier

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,
− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,
− wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,
− koparek kołowych,
− urządzeń wbijających lub wibromłotów do pogrążania słupków w grunt,
− betoniarki przewoźnej,
− wibratorów do betonu,
− przewoźnego zbiornika na wodę,
− ładowarki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  OST  D-M-00.00.00  „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport  elementów barier stalowych

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy
konstrukcyjne barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy dłuższe (np.
profilowaną  taśmę  stalową,  pasy  profilowe)  należy  przewozić  w  opakowaniach  producenta.
Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi
lub  ręcznie.  Przy  załadunku  i  wyładunku,  należy  zabezpieczyć  elementy  konstrukcji  przed
pomieszaniem. Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed
korozją i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.3. Transport materiałów do wykonania elementów betonowych

Kruszywo  do  betonu  można  przewozić  dowolnym  środkiem  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  materiałami.  Podczas
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. 

Elementy  prefabrykowane  fundamentów  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami
transportowymi  w liczbie  sztuk  nie  przekraczającej  dopuszczalnego  obciążenia  zastosowanego
środka transportu.  Rozmieszczenie elementów na środku transportu powinno być  symetryczne.
Elementy należy układać na podkładach drewnianych.

Drewno  i  elementy  deskowania  należy  przewozić  w  warunkach  chroniących  je  przed
przemieszczaniem,  a  elementy  metalowe  w  warunkach  zabezpieczających  przed  korozją  i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [28].
Mieszankę betonową należy przewozić zgodnie z postanowieniami PN-B-06251 [3].
Stal zbrojeniową można przewozić dowolnym środkiem transportu, luzem lub w wiązkach,

w warunkach chroniących ją przed pomieszaniem i przed korozją.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

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

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazań Inżyniera:
− wytyczyć trasę bariery,
− ustalić lokalizację słupków (zał. 11.6),
− określić wysokość prowadnicy bariery (zał. 11.3),
− określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,
− ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp.
5.3. Osadzenie słupków
5.3.1. Słupki osadzane w otworach uprzednio wykonanych w gruncie
5.3.1.1. Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustali inaczej, to doły (otwory) pod
słupki powinny mieć wymiary:
− przy wykonywaniu otworów wiertnicą - średnica otworu powinna być większa o około 20 cm

od największego wymiaru poprzecznego słupka, a głębokość otworu od 1,25 do 1,35 m w zależ-
ności od typu bariery,

− przy ręcznym wykonaniu dołu pod fundament betonowy - wymiary przekroju poprzecznego
mogą wynosić 30 x 30 cm, a głębokość otworu co najmniej 0,75 m przy wypełnianiu betonem
otworu gruntowego lub wymiary powinny być ustalone indywidualnie w przypadku stosowania
prefabrykowanego fundamentu betonowego.

5.3.1.2. Osadzenia słupków w otworach wypełnionych gruntem
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków

w wykonanych uprzednio otworach (dołach) powinno uwzględniać:
− zachowanie prawidłowego położenia i pełnej równoległości słupków, najlepiej przy zastosowa-

niu odpowiednich szablonów,
− wzmocnienie dna otworu warstwą tłucznia (ew. żwiru) o grubości warstwy min. 5 cm,
− wypełnienie otworu piaskiem stabilizowanym cementem (od 40 do 50 kg cementu na            1

m3 piasku) lub zagęszczonym gruntem rodzimym, przy czym wskaźnik zagęszczenia nie powi-
nien być mniejszy niż 0,95 według normalnej metody Proctora.

5.3.1.3. Osadzenie słupków w fundamencie betonowym
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustali inaczej, to osadzenie słupków

w otworze, w gruncie wypełnionym betonem lub w prefabrykowanym fundamencie betonowym
powinno uwzględniać:
− ew. wykonanie zbrojenia, zgodnego z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wskazań

- zgodnego z zaleceniem producenta barier,
− wypełnienie otworu mieszanką betonową klasy B15, odpowiadającą wymaganiom PN-B-06250

[2]. Do czasu stwardnienia betonu słupek zaleca się podeprzeć. Zaleca się wykonywać montaż
bariery na słupkach co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie.

5.3.2. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli  dokumentacja  projektowa,  SST  lub  Inżynier  na  wniosek  Wykonawcy  ustali

bezpośrednie  wbijanie  lub  wwibrowywanie  słupków  w  grunt,  to  Wykonawca  przedstawi  do
akceptacji Inżyniera:
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń

lub uszkodzeń słupka,
− rodzaj sprzętu, wraz z jego charakterystyką techniczną, dotyczący urządzeń wbijających (np.

młotów, bab, kafarów) ręcznych lub mechanicznych względnie wibromłotów pogrążających
słupki w gruncie poprzez wibrację i działanie udarowe.

5.3.3. Tolerancje osadzenia słupków
Dopuszczalna  technologicznie  odchyłka  odległości  między  słupkami,  wynikająca  z

wymiarów wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi  ±
11 mm.

Dopuszczalna  różnica  wysokości  słupków,  decydująca  czy  prowadnica  będzie

119



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

zamocowana równolegle do nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów
w słupkach do mocowania wysięgników lub przekładek i wynosi ± 6 mm.
5.4. Montaż bariery

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera.
Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.
Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów

w elementach bariery, powinien doprowadzić  do zapewnienia równej i  płynnej linii prowadnic
bariery w planie i profilu.

Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć,
naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.

Przy  montażu  prowadnicy  typu  B  należy  łączyć  sąsiednie  odcinki  taśmy  profilowej,
nakładając następny odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdów, tak aby końce odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po
barierze, nie zaczepiał o krawędzie złączy.  Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle
przy użyciu śrub noskowych specjalnych, zwykle po sześć na każde połączenie.

Montaż  wysięgników i  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  barier  należy  zwracać  uwagę  na  poprawne  wykonanie,  zgodne  z
dokumentacją projektową i wytycznymi producenta barier:
− odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka (np. 4 m,          8

m, 12 m, 16 m), z zastosowaniem łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połącze-
niu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie
w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych, z ewentualną kotwą betonową w przypad-
kach przewidzianych w dokumentacji projektowej,

− odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: a) przyległego do obiektu
lub przeszkody, b) przed i za obiektem, c) ukośnego początkowego, d) ukośnego końcowego, e)
wzmocnionego,

− odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojaz-
dach do mostu z zastosowaniem właściwej długości odcinka ukośnego w planie, jak również
połączenia z barierami betonowymi pełnymi i ew. poręczami betonowymi,

− przerw, przejść i przejazdów w barierze w celu np. dojścia do kolumn alarmowych lub innych
urządzeń, przejścia pieszych z pobocza drogi za barierę w tym na chodnik mostu, na skrzyżo-
waniu z drogami, przejścia przez pas dzielący, przejazdu poprzecznego przez pas dzielący,

− dodatkowych urządzeń, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, osłony słupków bariery, itp.
(np. wg zał. 11.5).

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:
a) czerwone - po prawej stronie jezdni,
b) białe        - po lewej stronie jezdni.

Odległości  pomiędzy  kolejnymi  elementami  odblaskowymi  powinny  być  zgodne  z
ustaleniami WSDBO [32].

Elementy  odblaskowe  należy  umocować  do  bariery  w  sposób  trwały,  zgodny  z
wytycznymi producenta barier.
5.5. Roboty betonowe

Elementy  betonowe  fundamentów  i  kotew  powinny  być  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją projektową lub SST oraz powinny odpowiadać wymaganiom:
− PN-B-06250 [2] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu,
− PN-B-06251 [3] i PN-B-06250 [2] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrze-

wania, pielęgnacji i transportu,
− punktu 2 niniejszej specyfikacji w zakresie postanowień dotyczących betonu i jego składników.

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 [3], zapewniając sztywność i
niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Przed wypełnieniem mieszanką betonową,
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
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Termin rozbiórki deskowania powinien być zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [3].
Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne

ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczenia  przez  wibrowanie.  Wartość  stosunku  wodno-
cementowego W/C nie powinna być  większa niż 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinna być
rzadsza od plastycznej.

Mieszankę betonową zaleca się układać warstwami o grubości do 40 cm bezpośrednio z
pojemnika, rurociągu pompy lub za pośrednictwem rynny i zagęszczać wibratorami wgłębnymi.

Po  zakończeniu  betonowania,  przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  od  +5oC,  należy
prowadzić  pielęgnację  wilgotnościową  co  najmniej  przez  7  dni.  Woda  do  polewania  betonu
powinna spełniać wymagania PN-B-32250 [7]. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
być chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:
− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej akceptowany przez zarządzającego drogą, we-

dług wymagania punktu 2.2,
− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani

przez właściwe normy PN i BN, jak kształtowniki stalowe, pręty zbrojeniowe, cement.
Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca należą materiały do

wykonania fundamentów betonowych i ew. kotew „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany
charakter  robót  betonowych,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inżynier  może  zwolnić  go  z  potrzeby
wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. 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 tablicy 2.
W przypadkach  budzących  wątpliwości  można  zlecić  uprawnionej  jednostce  zbadanie

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
                 dostarczonych przez producenta
Lp. Rodzaj

badania
Liczba badań Opis badań Ocena  wyników

badań
1 Sprawdzeni

e
powierzchni

5 do 10 badań  z
wybranych
losowo
elementów  w
każ-  dej
dostarczanej
partii  wyrobów
liczącej  do  1000
elementów

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
wymagania-mi
punktu  2  i  katalo-
giem  (informacją)
producenta barier

2 Sprawdzeni
e wymiarów

Przeprowadzić
uniwer-salnymi
przyrządami
pomiarowymi  lub
sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
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W czasie wykonywania robót należy zbadać:
a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wy-

sokość prowadnicy nad terenem),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informa-

cją) producenta barier,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5,
f) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5,
g) poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5,
h) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach

ustalonych w WSDBO [32].

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− osadzenie słupków bariery (z ew. wykonaniem dołów i fundamentów betonowych, lub bezpo-
średnie wbicie wzgl. wwibrowanie w grunt),

− montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników itp. z pomocą wła-
ściwych śrub i podkładek) z wykonaniem niezbędnych odcinków początkowych i końcowych,
ew.  barier  osłonowych,  odcinków przejściowych pomiędzy  różnymi  typami  barier,  przerw,
przejść i przejazdów w barierze, umocowaniem elementów odblaskowych itp.,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− uporządkowanie terenu.
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia

statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,

wymagania i ocena zgodności
6. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na dz. 100 obręb Wilka w ramach zadania:

„Witka-Smeda - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego - etap I”
Inwestor:  GMINA SULIKÓW ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików

8. PN-D-95017 Surowiec drzewny.  Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspólne wymagania i badania

  9. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
10. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
11. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.

Gatunki
12. PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
13. PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
14. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
15. PN-H-93419 Stal.  Dwuteowniki  równoległościenne  IPE  walcowane

na gorąco
16. PN-H-93460-03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki

równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o Rm

do       490 MPa
17. PN-H-93460-07 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte.

Zetowniki  ze stali  węglowej  zwykłej  jakości  o Rm do
490 MPa

18. PN-H-93461-15 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte,
określonego  przeznaczenia.  Kształtownik  na  poręcz
drogową, typ B

19. PN-H-93461-18 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte,
określonego  przeznaczenia.  Ceowniki  półzamknięte
prostokątne

20. PN-H-93461-28 Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte,
określonego przeznaczenia.  Pas profilowy na drogowe
bariery ochronne

21. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
22. PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym
23. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym
24. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym
25. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym
26. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
27. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,

okrągłym i kwadratowym
28. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
29. BN-80/6775-

03.01
Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk
tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

30. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna
31. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z

betonu kruszywowego. Wymagania i badania
10.2. Inne dokumenty
  32. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP, maj 1994.

Opracował:

Luty  2016r.
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