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M.12.00.00. ZBROJENIE 

M.12.01.00. STAL  ZBROJENIOWA 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu obiektów 
mostowych stalą węglową i niskostopową. 
Wymagania dla poszczególnych klas stali podano w ST.M.12.01.01oraz ST.M.12.01.04. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana  jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót mostowych. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia ze stali do zbrojenia betonu dla obiektów mostowych. 
W zakres tych robót wchodzą:  
  a) przygotowanie zbrojenia, 
  b) montaż zbrojenia. 
ST dotyczy wszystkich elementów betonowych,żelbetowych i sprężonych W zakresie kosztorysowym nie 
dotyczy elementów prefabrykowanych, takich jak: prefabrykowane belki przęseł wiaduktów, prefabrykaty 
gzymsowe, prefabrykaty korytkowe odwadniające, płyty przejściowe, schody robocze oraz pale 
wielkośrednicowe. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich  wykonania  oraz  za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano  w  ST.D-M-
U.00.00.00. Wymagania  ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej 
Do konstrukcji żelbetowych stosuje się klasy i gatunki  stali wg zestawienia poniżej: 
  - Klasa A-I,   gatunek St3S-b 
  - Klasa A-II,  gatunek 18G2A 
  - Klasa A-III,  gatunek 34GS 
   Klasa A-III N  gatunek BSt500 
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(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali 
* Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki  i prętów powinny  odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/06. Najważniejsze wymagania dla gatunków St3S-b i BSt500  
podano w Specyfikacjach ST M.12.01.01 i ST M.12.01.04. 
 
(3) 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 takie 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               
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy  nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm  dla prętów o większych średnicach. 
 
(4) Magazynowanie stali zbrojeniowej 
 Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.       
Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz  zgodnie  z przepisami BHP 
i ruchu drogowego. 
Użyte środki transportowe podlegają akceptacji Inżyniera. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

 

5.2. Wykonywanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia 
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami  
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane  metodami  nie powodującymi zmian  we właściwościach 
technicznych  stali  ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia 
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 
należy wykonywać mechanicznie. 
* Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej  z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042             
 
c) Montaż zbrojenia 
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
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*  Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego  rozstawu 
prętów.  
*  Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w  deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
*  Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z 
rysunkami roboczymi przez spawanie. 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania 
i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie 
uprawnienia. 
* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  zaciskami. 
* Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:                 

-  w  dwóch  rzędach  prętów  skrajnych  -   każde skrzyżowanie.                 
-  w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

*  Zamknięcia strzemion należy umieszczać na  przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
* Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega  na  sprawdzeniu jakości materiałów,   zgodności z 
Dokumentacją Techniczną oraz podanymi powyżej wymaganiami i obowiązującymi normami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed zabetonowaniem. 
 

6.1. Badania stali na budowie 
 
* Badaniu stali na budowie należy poddać każdą osobną partię stali nie większą od 60 ton. Partie 
większe należy podzielić na części nie większe niż 60 t. 
* Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie i 6 próbek do określenia granicy 
plastyczności. Stal może być przeznaczona do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie 
następuje pęknięcie lub rozwarstwienie. 
* Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej na zaświadczeniu lub żądanej - stal 
badana może być użyta tylko za zezwoleniem Inżyniera. 
 

6.2. Badania w czasie budowy 
 
6.2.1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

Dokumentacji Projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
 
6.2.2. Sprawdzenie ułożenia zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomnicą i 

taśmą, suwmiarką i porównanie z Dokumentacją  Techniczną oraz PN-63/B-06251. 
 
6.2.3. Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić przyjmując za partie 

ich liczbę o ciężarze nie przekraczającym 10 ton. Liczba badanych siatek lub szkieletów płaskich 
nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 

Badania należy przeprowadzać rozrywając pręty w kierunku prostopadłym do płaszczyzny siatki lub 
szkieletu na całej siatce, podpierając pręt górny w miejscach łączenia i podwieszając ciężar do pręta 
dolnego. Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru siatki lub 
szkieletu płaskiego. 
Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach 
środkowych. W przypadku gdy jedno ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną 
część siatek lub szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 
wówczas partię należy odrzucić. 
 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                 6
6.3. Tolerancje wykonania 

 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tablica nr 
1. 
* Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 
* Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w stosunku do 
podanych na rysunku nie powinna przekraczać ÷ 10 mm. 
* Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 
przekraczać 3 %. 
* Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm. 
* Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 mm. 
* Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20% 
w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 
może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
* Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5 cm. 
* Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm. 
 
 Tablica 1 
 
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna 

odchyłka 
Cięcie prętów 
(L - długość cięcia wg projektu) 

dla L<6.0 m 
dla L>6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w projekcie) 

dla L<0.5 m 
dla 0.5 m<L<1.5 m 
dla L>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów: 
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań projektu) 

  
<5 mm 

b) odchylenie plusowe (h - jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h<0.5 m 
dla 0.5 m<h <1.5 m 
dla h>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi 
prętami (kablami) (a - jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a<0.05 m 
a<0.20 m 
a<0.40 m 
a>0.40 m 

 5 mm 
10 mm 
20 mm 
30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia lub 
otworu kablowego (b - oznacza całkowitą 
grubość lub szerokość elementu) 

b<0.25 m 
b<0.50 m 
b<1.5 m 
b>1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 
30 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 kg stali zbrojeniowej. Do obliczania należności  przyjmuje się teoretyczną ilość  
zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio 
przez ich masę jednostkową kg/m.  W zestawieniu stali nie ujęto zakładów. Stal użyta na zakłady przy 
łączeniu prętów oraz drut wiązałkowy mieszczą się w tak określonej masie zbrojenia.  
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez  Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom.     
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8.2. Odbiór stali na budowie 

     
* Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 

- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 

* Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla 
każdej wiązki. 
* Dostarczona na budowę stal, która: 
   a) nie ma zaświadczenia (atestu), 
   b) oględziny zewnętrzne nasuwają wątpliwości co do jej własności, 
   c) pęka przy wykonywaniu haków, 
może być dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badań wg 
normy PN-91/H-04310. 
 

8.3. Odbiór zamontowanego zbrojenia 
 
* Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera oraz 
wpisany do Dziennika Budowy, 
* Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
* Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
 - zgodność kształtu prętów, 
 - zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
 - rozstaw strzemion, 
 - prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
 - zachowanie wymaganej w Dokumentacji Projektowej otuliny zbrojenia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wbudowaną i odebraną ilość kg stali zbrojeniowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie spawane 
"na styk" lub "zakład" przy użyciu drutu wiązałkowego oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, zakłady stali, a także oczyszczenie terenu robót z 
odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy. Do ceny 
jednostkowej ujmuje się również koszty wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów do montażu 
zbrojenia wraz z ich rozbiórką, a także koszty niezbędnych badań.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy  
1. PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe  
2. PN-91/H-04310        Próba statyczna rozciągania metali  
3. PN-89/H-84023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki 
4. PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

 5. PN-77/S-10040  Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania 
6. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie
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M.12.01.04. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-III N  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia (stalą klasy A-IIIN / BSt 500) dla obiektów inżynierskich  realizowanych w ramach zadania 
„Budowa mostu na rzece Skawa w km 0+325,00 projektowanej drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice – 
Sułkowice – Zembrzyce, km 42+150 Skawa.”. Specyfikacja ma zastosowanie podczas 
wykonywaniawszelkich robót betonowych na obiekcie 

 

1.2.  Zakres zastosowania SST 

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

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót zbrojarskich i obejmują: 

− zakup, dostarczenie materiału, 

− czyszczenie, prostowanie i gięcie prętów zbrojeniowych, 

− cięcie i łączenie spawaniem prętów zbrojeniowych, 

− montaż zbrojenia, 

− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 

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. 

 

 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 
1.5. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, 

wymaganiami odbiorowymi niniejszej SST i poleceniami Inżyniera. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

 Do zbrojenia konstrukcji obiektów inżynierskich na w.w. zadaniu  stosuje się  pręty wiotkie ze 
stali gatunku BSt-500.  

Pozwala się również na użycie innych gatunków stali, dopuszczonych do stosowania w Polsce przez 
przepisy prawa. Własności mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej muszą spełniać podane niżej 
wymagania: 

 

- średnica pręta w mm     - 6÷32 

- granica plastyczności Re (min) w MPa  - ≥500 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa - ≥550 

- wydłużalność plastyczna A5 (min) %  - ≥14 

- moduł Younga w GPa     - 210.0 

- brak pęknięć przy zginaniu o kąt 20° próbek „starzonych” przez zginanie o kąt 90° na 
trzpieniu o średnicy wg tablicy 1. 

 
Tablica 1. 

Poz. Nominalna średnica pręta [mm] Średnica trzpienia 
1 10 50 
2 12 60 
3 14 80 
4 16 96 
5 18 125 
6 20 160 
7 22 160 
8 25 200 
9 28 224 
10 32 256 

 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania normy PN-82/H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest zawierający 
następujące dane: 

 

− nazwę, ew. znak firmowy wytwórcy, 

− nazwę i symbol handlowy wyrobu, 

− skład chemiczny i wartość równoważnika węgla, 

− masę partii, 

− granicę plastyczności (Re), 

− wytrzymałość (Rm), 

− wydłużalność plastyczną (A5). 

 

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być naniesione 
następujące informacje: 
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− nazwa ew. znak firmowy wytwórcy, 

− nazwa i symbol handlowy wyrobu, 

− średnica nominalna drutów, 

− długość prętów w wiązce i masa wiązki. 

 

Przy odbiorze należy sprawdzić: 

 

− zgodność treści przewieszek z zamówieniem, 

− stan powierzchni i wymiary wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-4120/99 dla stali BSt 500. 
 

2.2. Drut wiązałkowy 

 Do montażu prętów zbrojenia należy stosować wyżarzony drut stalowy o średnicy 1.0 lub 1.5 
mm. 

2.3.  Podkładki dystansowe 

 Dopuszcza się stosowanie podkładek dystansowych i stabilizujących z tworzyw sztucznych lub z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 

2.4.  Elektrody do spawania prętów 

 Zaleca się stosowanie elektrod rutylowych, średnio otulonych, ER146 lub E432R11 
odpowiadających wymaganiom normy PN-77/M-69433. 

 

3. SPRZĘT 

 Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia z prętów wiotkich winien być sprawny 
technicznie oraz posiadać fabryczne instrukcje obsługi. 

 

4. TRANSPORT 

 Stal powinna być przewożona z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji robót i uwzględni roboty 
zbrojarskie w harmonogramie. 

5.2.  Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Czyszczenie prętów zbrojeniowych 

Pręty zbrojeniowe należy oczyścić mechanicznie (szczotką drucianą lub przez piaskowanie) w 
następujących przypadkach: 
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- stwierdzenia nieuzbrojonym okiem występowania na powierzchni prętów zendry, tzn. tlenków 

żelaza, w postaci łatwo odpadających płatków o ciemnej barwie, powstających w warunkach 
podwyższonej temperatury, 

- stwierdzenia nieuzbrojonym okiem występowania na powierzchni prętów luźnych płatków rdzy, 
to znaczy wodorotlenków żelaza o budowie porowatej, powstających w normalnej temperaturze 
wilgotnej atmosferze, 

- stwierdzenia nieuzbrojonym okiem występowania na powierzchni prętów kurzu i błota. 

- W przypadku widocznego gołym okiem zanieczyszczenia prętów tłuszczem lub farbą należy je 
opalić lampą lutowniczą lub umyć rozpuszczalnikiem. 

Jeżeli wymienione wyżej zanieczyszczenia nie zostaną stwierdzone, dostarczona na budowę stal może 
być wbudowana bez dodatkowego czyszczenia. 

Stal narażoną w czasie transportu na działanie soli należy zmyć słodką wodą, najpóźniej bezpośrednio 
przed betonowaniem. 

 

5.2.2. Prostowanie prętów zbrojeniowych 

Pręty należy prostować na zimno, kluczami, młotkami, prostowarkami lub w inny sposób. Dopuszczalna 
odchyłka od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonać mechanicznie, przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

5.2.4. Gięcie prętów zbrojeniowych 

 Minimalne średnice trzpieni do gięcia prętów przy wykonywaniu haków podaje tabela 23 normy 
PN-91/S-10042. Pręty o średnicy większej niż 12 mm zaleca się w sposób kontrolowany podgrzewać 
przy gięciu. Podczas gięcia prętów rozdzielczych i strzemion stosować wewnętrzne średnice gięcia jak 
dla haków. Przy gięciu prętów głównych stosować średnice gięcia 10 d (d - średnica pręta).  

5.3.  Montaż zbrojenia. 

5.3.1.  Wymagania ogólne 

 Przy montażu, układaniu i łączeniu prętów zbrojenia obowiązują zalecenia normy PN-91/S-
10042. Pręty powinny być rozmieszczone i łączone zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.3.2.  Otuliny 

Należy stosować otuliny zgodne z normą PN-91/S-10042, pkt.12.4.8., to znaczy: 

 

− 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyty pomostowej, 

− 0.030 m dla zbrojenia głównych dźwigarów, 

− 0.040 m dla strzemion słupów podpór pośrednich i pali, 

− 0.050 m dla prętów głównych słupów podpór pośrednich i pali 

− 0.055 m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 

− 0.070 m dla prętów głównych fundamentów i podpór masywnych. 

5.3.3.  Tolerancje wymiarów 

− cięcie prętów (L - długość pręta wg projektu) 
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 dla L≤6.0 m   w = ±20 mm 

 dla L>6.0 m   w = ±30 mm 

 

 

− odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w Dokumentacji Projektowej) 

 dla L≤0.5 m   w = ± 10 mm 

 dla 0.5 m<L≤1.5 m  w = ± 15 mm 

 dla L>1.5 m   w = ± 20 mm 

 

− otulenie (h - grubość elementu) 

 dla h≤0.5 m   w = -5 +10 mm 

 dla 0.5 m<h≤1.5 m  w = -5 +15 mm 

 dla h>1.5 m   w = -5 +20 mm 

 

− odstępy pomiędzy sąsiednimi prętami (a - wymiar nominalny) 

 dla a≤0.05 m   w = ±  5 mm 

 dla 0.05 m<a≤0.20 m w = ± 10 mm 

 dla 0.20 m<a≤0.40 m w = ± 20 mm 

 dla a>0.40 m   w = ± 30 mm 

 

− położenie w stosunku do krawędzi elementu (b - wymiar nominalny) 

 dla b≤0.25 m   w = ± 10 mm 

 dla 0.25 m<b≤0.50 m w = ± 15 mm 

 dla 0.50 m<b≤1.50 m w = ± 20 mm 

 dla b>1.50 m   w = ± 30 mm 

 odchylenie kątowe  w = ±  3% 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów 

 Każdą partię stali dostarczoną na budowę należy poddać oględzinom oraz sprawdzić zgodność 
dokumentacji z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.3. 

Na każde 60 t stali jednego gatunku należy pobrać 6 próbek do wykonania próby rozciągania wg PN-
80/H-04310 i 6 próbek do wykonania próby zginania wg PN-78/H-04408. Wyniki prób muszą spełniać 
wymagania określone w pkt. 2.1.2. 

6.2.  Sprawdzenie czystości prętów 

Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1. 

6.3.  Sprawdzenie prostowania prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia pręta wynosi 4 mm, prostopadle od teoretycznej osi. 
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6.4.  Sprawdzenie tolerancji wymiarowych 

Należy sprawdzić zgodność przygotowania i montażu z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.3. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 kg. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Wymagania ogólne 

Odbiory powinny być dokonywane jak dla robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór polega na sprawdzeniu jakości robót zgodnie z pkt.6. i jej potwierdzeniu wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia w deskowaniu z użyciem drutu wiązałkowego, a także 
oczyszczenie terenu z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

 Projektowanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

 Gatunki. 

PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 

PN-78/H-04408 Technologiczna próba zginania. 

PN-77/M-69433 Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4120/99 
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M.13.00.00. BETON 

M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dla wykonania i odbioru elementów 
betonowych, żelbetowych i sprężonych w konstrukcji mostu w ramach zadania „Budowa mostu na rzece 
Skawa w km 0+325,00 projektowanej  drogi wojewódzkiej nr 956 Biertowice –Sułkowice – Zembrzyce, 
km 42+150 rzeki Skawa”. 
       Oznaczenia klas betonu wg poszczególnych norm: 

BETON wg PN-91/S-10042(RG
b) 

B10 B15 B20 B25 B30 B35 B45 B50 B55 B60 

 
BETON wg PN-EN 206-1 (Fck.cube) 

C8/10 C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

 
           Klasy wytrzymałości betonu na ściskanie dla poszczególnych elementów podano w Dokumentacji 
Projektowej.  
           Przygotowanie Specyfikacji dla Betonu Recepturowego wg PN-EN 206-1 należy do obowiązków 
Wykonawcy. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  na celu 
wykonanie betonów na potrzeby budowy obiektów mostowych. 
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczące wszystkich konstrukcji z betonu. Dalsze Specyfikacje 
Techniczne od ST.M.13.01.01 do ST.M.13.03.01 odnoszą się do niej oraz zawierają szczegółowe 
wymagania dotyczące specyfiki opisanych tam robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
       Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
„Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie” oraz 
określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne" oraz podanymi poniżej: 
 

1.4.1.  Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody 
oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji 
cementu. 

 

1.4.2.  Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie 
umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą. 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


18 

 

1.4.3.  Beton stwardniały – beton, który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom 
wytrzymałości. 

 

1.4.4.  Beton zwykły - beton o gęstości w stanie suchym większej niż 2000 kg/m3, ale nie 
przekraczającej 2600 kg/m3. 

 

1.4.5.  Beton wytworzony na budowie – beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawcę na 
jego własny użytek. 

 

1.4.6.  Beton towarowy – beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie 
będącą wykonawcą. Za beton towarowy wg PN-EN 206-1 uznaje się również: beton produkowany przez 
wykonawcę poza miejscem budowy i beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę. 

 

1.4.7.  Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane 
producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami 
i dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonych właściwościach. 

 

1.4.8.  Beton recepturowy – beton, którego skład i składniki, jakie powinny być użyte, są podane 
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami 
i dodatkowymi cechami. Termin odnosi się do betonu o ustalonym składzie. 

 

1.4.9.  Rodzina betonów – grupa betonów, dla których jest ustalona i udokumentowana zależność 
pomiędzy odpowiednimi właściwościami. 

 

1.4.10.  Metr sześcienny betonu – ilość mieszanki betonowej, która po zagęszczeniu zgodnie 
z procedurą podaną w PN-EN 12350-1, zajmuje objętość jednego metra sześciennego. 

 

1.4.11.  Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

 

1.4.12. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

 

1.4.13.  Betoniarka samochodowa – betoniarka umieszczona na samojezdnym podwoziu, 
umożliwiająca mieszanie i dostarczenie jednorodnej mieszanki betonowej. 

 

1.4.14.  Urządzenie mieszające – urządzenie z reguły montowane na podwoziu samojezdnym i 
umożliwiające utrzymywanie mieszanki betonowej w stanie jednorodnym podczas transportu. 

 

1.4.15.  Urządzenie niemieszające – urządzenie stosowane do transportu mieszanki betonowej bez jej 
mieszania, np. wywrotka samochodowa lub zasobnik. 

 

1.4.16.  Zarób – ilość mieszanki betonowej wyprodukowana w jednym cyklu operacyjnym betoniarki lub 
ilość rozładowana w ciągu 1 min. z betoniarki o pracy ciągłej. 
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1.4.17.  Ładunek – ilość mieszanki betonowej transportowana pojazdem, obejmująca jeden zarób lub 
więcej zarobów. 

 

1.4.18. Dostawa – proces przekazywania przez producenta mieszanki betonowej. 

 

1.4.19.  Partia – ilość mieszanki betonowej, która jest: wykonana w jednym cyklu operacyjnym mieszarki 
okresowej, lub wykonana w czasie 1 min w mieszarce o pracy ciągłej, lub przewożona jako gotowa w 
betoniarce samochodowej, gdy jej napełnienie wymaga więcej niż jednego cyklu pracy mieszarki 
okresowej lub więcej niż jednej minuty mieszania w mieszarce o pracy ciągłej. 

 

1.4.20.  Próbka złożona – ilość mieszanki betonowej, składająca się z kilku porcji pobranych                    
z różnych miejsc partii lub mieszanki, dokładnie wymieszanych ze sobą. 

 

1.4.21.  Próbka punktowa – ilość mieszanki betonowej pobrana z części partii lub masy betonu, 
składająca się z jednej lub więcej porcji, dokładnie wymieszanych ze sobą. 

 

1.4.22.  Porcja – ilość mieszanki betonowej pobrana, w pojedynczej czynności, za pomocą narzędzia 
do pobierania próbek. 
 
1.4.23.  Domieszka – składnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w małych ilościach               
w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki betonowej lub betonu 
stwardniałego. 

 

1.4.24.  Dodatek – drobnoziarnisty składnik stosowany do betonu w celu poprawy pewnych właściwości 
lub uzyskania specjalnych właściwości. Rozróżnia się dwa typy dodatków nieorganicznych: prawie 
obojętne (typ I) i posiadające właściwości pucolanowe lub utajone właściwości hydrauliczne (typ II). 
 
1.4.25.  Kruszywo – ziarnisty materiał mineralny odpowiedni do stosowania do betonu. Kruszywa mogą 
być naturalne, pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiału wcześniej użytego                     w 
obiekcie budowlanym. 

 

1.4.26. Kruszywo zwykłe – kruszywo o gęstości ziarn w stanie suchym większej niż niż 2000 kg/m3, ale 
nie przekraczającej 3000 kg/m3. 

 

1.4.27. Cement – drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, 
wiążący i twardniejący w wyniku hydratacji oraz innych procesów, zachowujący po stwardnieniu 
wytrzymałość i trwałość także pod wodą. 

 

1.4.28.  Całkowita zawartość wody – woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca się 
na jego powierzchni a także woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak 
również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania. 

 

1.4.29.  Efektywna zawartość wody – różnica między całkowitą ilością wody w mieszance betonowej a 
ilością wody zaabsorbowaną przez kruszywo. 

 

1.4.30.  Współczynnik woda/cement (w/c) – stosunek efektywnej zawartości masy wody do zawartości 
masy cementu w mieszance betonowej. 
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1.4.31.  Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody , którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w 
stanie suchym. 

 

1.4.32.  Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody 
w MPa, działającego na próbki betonowe. 

 

1.4.33. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 

 

1.4.34.  Klasa wytrzymałości betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujący beton  pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Pierwsza liczba po literze C oznacza minimalną 
wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach walcowych fck,cyl

  w N/mm2 (MPa), druga liczba 
- minimalną wytrzymałość charakterystyczną oznaczaną na próbkach sześciennych fck,cube w N/mm2 
(MPa). 
 
1.4.35. Wytrzymałość charakterystyczna betonu – wartość wytrzymałości, poniżej której może się 
znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla danej objętości betonu. 

 

1.4.36. Klasa ekspozycji betonu – określa wymagania materiałowo-technologiczne dotyczące 
odporności betonu na oddziaływanie środowiska przy założeniu co najmniej 50 lat eksploatacji.  

W zależności od niej dobierany jest skład, klasa wytrzymałości i struktura betonu.  

Norma PN-EN 206-1 rozróżnia następujące klasy ekspozycji, które zestawiono w poniższej tabeli: 

 

 

 

Klasa ekspozycji Oznaczenie klasy Opis środowiska 

1. Brak zagrożenia agresją 
środowiska lub zagrożenia korozją X0 

Betony niezbrojone i niezawierające innych 
elementów metalowych. Betony zbrojone 
bardzo suche. 

XC1 Suche lub stale mokre 

XC2 Mokre, sporadycznie suche 

XC3 Umiarkowanie wilgotne 
2. Korozja spowodowana 
karbonatyzacją 

XC4 Cyklicznie mokre i suche 

XD1 Umiarkowanie wilgotne 

XD2 Mokre, sporadycznie suche 3. Korozja spowodowana chlorkami 
niepochodzącymi z wody morskiej 

XD3 Cyklicznie mokre i suche 

XS1 
Narażenie na działanie soli zawartych w 
powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z 
wodą morską 

XS2 Stałe zanurzenie 

4. Korozja spowodowana chlorkami  
z wody morskiej 

XS3 Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli 

5. Agresywne oddziaływanie 
zamrażania/rozmrażania bez 
środków odladzających albo ze 

XF1 Umiarkowanie nasycone wodą bez środków 
odladzających 
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XF2 Umiarkowanie nasycone wodą ze środkami 
odladzającymi 

XF3 Silnie nasycone wodą bez środków 
odladzających 

środków odladzających albo ze 
środkami odladzającymi 

XF4 Silnie nasycone wodą ze środkami 
odladzającymi 

XA1 Środowisko chemicznie mało agresywne 

XA2 Środowisko chemicznie średnio agresywne 6. Agresja chemiczna 

XA3 Środowisko chemicznie silnie agresywne 

 

Wymagane klasy ekspozycji elementów betonowych w zależności od warunków pracy należy 
przyjmować zgodnie z tabelą, chyba że w dokumentacji Projektowej podano inne wymagania. 

 

 Element Klasy ekspozycji 

A Ławy fundamentowe, oczepy pali, podwaliny F1, XC2, XA1 

B Filary, ściany przyczółków XC4, XD1, XF2 

C Ustrój nośny XC4, XD1, XF2 

D Pylony XC4, XD1, XF2 

E Nawierzchnie mostowe XC4, XD3, XF4, XM1 

F Nawierzchnie drogowe XC4, XD1, XF2 

G Konstrukcje narażone na oddziaływanie wód agresywnych XS3, XF3, XC4, XA1 

 

 

W wymaganiach dotyczących każdej klasy ekspozycji należy określić: 

- dopuszczalne rodzaje i klasy składników, 

- maksymalny współczynnik w/c, 

- minimalną zawartość cementu, 

- minimalną klasę wytrzymałości na ściskanie betonu (opcjonalnie), 

- minimalną zawartość powietrza w mieszance betonowej – jeśli dotyczy. 

 

1.4.37.  Specyfikacja – końcowe zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania lub składu betonu, podane producentowi. 

 

1.4.38.  Specyfikujący – osoba lub jednostka ustalająca specyfikację mieszanki betonowej i 
stwardniałego betonu. 

 

1.4.39.  Producent – osoba lub jednostka produkująca mieszankę betonową. 

 

1.4.40.  Wykonawca – osoba lub jednostka stosująca mieszankę betonową do wykonania konstrukcji lub 
elementu. 
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1.4.41.  Okres użytkowania – okres, w którym stan betonu w konstrukcji odpowiada wymaganiom 
eksploatacyjnym dotyczącym tej konstrukcji, pod warunkiem, że jest ona właściwie użytkowana. 

 

1.4.42. Badanie wstępne – badanie lub badania mające na celu sprawdzenie przed podjęciem 
produkcji, jaki powinien być skład nowego betonu lub rodziny betonów, aby spełnił wszystkie określone 
wymagania dotyczące mieszanki betonowej i betonu stwardniałego. 

 

1.4.43. Badanie identyczności – badanie mające na celu określenie czy wytypowane zaroby lub 
ładunki pochodzą z odpowiedniej populacji. 

 

1.4.44. Badanie zgodności – badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodności betonu 

 

1.4.45. Ocena zgodności – systematyczne badanie stopnia, w jakim wyrób spełnia wyspecyfikowane 
wymagania. 

 

1.4.46. Oddziaływanie środowiska – takie oddziaływania chemiczne i fizyczne na beton, które 
wpływają na niego lub na zbrojenie lub na inne znajdujące się w nim elementy metalowe, a które nie 
zostały uwzględnione jako obciążenia w projekcie konstrukcyjnym. 

 

1.4.47. Weryfikacja – potwierdzenie przez sprawdzenie obiektywnych dowodów, że wyspecyfikowane 
wymagania zostały spełnione. 

 

1.4.48. Obiekt inżynierski – do takich obiektów zaliczamy: obiekty mostowe, tunele, przepusty 
i konstrukcje oporowe. 

 

1.4.49.  Obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu 
pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju 
komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakadę, 
kładkę. 

 

1.4.50.  Tunel – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub 
pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji 
gospodarczej przez lub pod przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście podziemne. 

 

1.4.51. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieków, szlaków wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. 

 

1.4.52. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności uskoku 
naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.  
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2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich polskich norm 
i „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”. 

 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 

 

Składniki betonu zgodnie z PN-EN 206-1 nie powinny zawierać substancji szkodliwych w ilościach 
mogących obniżać trwałość betonu lub spowodować korozję zbrojenia. Ustalona ogólna przydatność 
danego składnika nie oznacza, że może on być stosowany w każdej sytuacji i do każdego składu betonu. 

Jeśli nie ma normy europejskiej dotyczącej danego składnika, gdy nie jest on w niej uwzględniony lub 
gdy dany składnik jest znacząco niezgodny z wymaganiami takiej normy, określenie przydatności tego 
składnika można przeprowadzić na podstawie: 

-  europejskiej aprobaty technicznej, dotyczącej zastosowania danego składnika, 

-  odpowiedniej normy krajowej lub postanowień przyjętych w kraju stosowania betonu, dotyczących 
jego zastosowania. 

 

2.1.1.  Cement - wymagania i badania 
 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1.  

Dla betonów konstrukcyjnych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie cementu portlandzkiego 

niskoalkalicznego czystego (bez dodatków) – CEM I o następujących klasach zależnych od klas betonu: 

-  do betonów klasy C16/20 i C20/25 – cement klasy 32,5 NA; 

-  do betonów klasy C25/30 i C30/37 – cement klasy 42,5 NA; 

-  do betonów klasy C35/45 i większej – cement klasy 52,5 NA 

Dopuszcza się dla ławy fundamentowej pylonu zastosowanie cementu hutniczego. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań z uwzględnieniem wymagań „Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 
maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 
i ich usytuowanie”. Znak zgodności umieszczony przez producenta na opakowaniach musi być 
potwierdzony odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostkę certyfikującą, a określającym 
zgodność z normami przedmiotowymi. 

Cement pochodzący z każdej dostawy przed użyciem do wykonania mieszanki betonowej musi być 
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1, -2, -3, -5, -6, -7 i -21. Wyniki należy ocenić wg PN-EN 197-
1. 

 

2.1.2.  Kruszywo 

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 12620,              
z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż symbol liczbowy klasy betonu. Ponadto 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” 
kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom, które  zestawiono poniżej. 
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2.1.2.1. Kruszywo grube - wymagania i badania 
 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 
kruszywa muszą być składowane oddzielnie, na umocnionym i czystym podłożu, w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł 
należy spowodować, aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej. 

Do betonu klasy C12/15 można stosować mieszankę żwirowo-piaskową określoną w PN-EN12620. Do 
betonu klasy C20/25 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 32 mm. 

Do betonu klasy C25/30 i wyższej należy stosować wyłącznie grysy granitowe, bazaltowe lub z innych 
skał zbadanych przez uprawnioną jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm, 
spełniające następujące wymagania: 
 
a) zawartość pyłów i zanieczyszczeń: 

 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Dopuszczalna zawartość 

w kruszywie grubym 

Pyły mineralne do 1% 

Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 

Zanieczyszczenia organiczne *) 

Ziarna nieforemne do 20 % 

Grudki gliny 0 % 

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 
 
b) właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa: 

 

Właściwości 
Dopuszczalna zawartość 

w kruszywie grubym 

Wskaźnik rozkruszenia: 

- grysy granitowe 

- grysy bazaltowe i inne 

 

do 16 % 
do 8 % 

Nasiąkliwość do 1,2 % 

Mrozoodporność 
do 2 %         *) 

do 10 %     **) 

Reaktywność alkaliczna z cementem (wg PN- 

B-06714/34) 

zwiększenie wymiarów liniowych 

< 0,1 % 

Zawartość związków siarki do 0,1 % 

Zawartość podziarna do 5  % 

Zawartość nadziarna do 10  % 

*) Wg metody bezpośredniej 

**) Wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (BN-84/6774-02) 

 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań pełnych 
wg PN-86/B-06712/A1:97, PN-86/B-06714, PN-EN 933 i PN-EN1097 oraz wyników  badania specjalnego 
dotyczącego reaktywności alkalicznej, w terminach przewidzianych przez Inżyniera.   
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Na budowie należy dla każdej partii kruszywa wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

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

- oznaczenie ziaren nieforemnych, PN-78/B-06714/16 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, PN-78/B-06714/12 

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

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.  

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa dla korygowania recepty roboczej betonu. 

 
2.1.2.2. Kruszywo drobne – wymagania i badania 
 
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja 
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania: 
a)  w zakresie zawartości określonych ułamkiem masowym poszczególnych frakcji w stosie 

okruchowym: 

-  ziarna nie większe niż 0,25 mm - 14 do 19 %, 

-  ziarna nie większe niż 0,50 mm - 33 do 48 %, 
-  ziarna nie większe niż 1,00 mm - 57 do 76 %. 

b) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

 

Rodzaj zanieczyszczenia 
Dopuszczalna zawartość 

w kruszywie drobnym 

Pyły mineralne do 1,5 % 

Zanieczyszczenia obce do 0,25 % 

Zawartość związków siarki do 0,2 % 

Reaktywność alkaliczna z cementem (wg 
PN-78/B-06714/34) 

zwiększenie wymiarów liniowych < 
0,1 % 

Zanieczyszczenia organiczne *) 

Grudki gliny 0 % 

*) W ilości nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej 

 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

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

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych, PN-78/B-06714/13 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych, PN-78/B-06714/12. 

- oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych). 
Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej partii piasku wyników badań pełnych 
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 
2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa 
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Uziarnienie kruszywa należy przyjmować w zależności od klasy ekspozycji betonu, klasy wytrzymałości, 
trwałości konstrukcji i przyjętej metody projektowania składu mieszanki betonowej zgodnie 
z zaleceniami rozdziału 5 oraz załącznikiem J normy PN-EN 206-1. 
 
Różnice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjętej 
do ustalenia składu betonu, nie powinny przekroczyć wartości podanych w tablicy poniżej: 
 
 

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna różnica 

Frakcje pyłowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm ± 10 % 

Frakcje piaskowe od 0 do 5 mm ± 10 % 

Zawartość poszczególnych frakcji powyżej 5 mm ± 20 % 

 

 
2.1.3.  Woda zarobowa - wymagania i badania 
 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. 
Jeżeli wodę do betonu stanowi woda pitna (np. czerpana z wodociągów miejskich), to nie wymaga się 
żadnych badań. 

Oprócz wody wodociągowej norma dopuszcza do stosowania: 

-  wodę odzyskiwaną z procesów produkcji betonu, 

-  wodę ze źródeł podziemnych, 

-  naturalną wodę powierzchniową i wodę ze ścieków przemysłowych, 

-  wodę morską lub zasoloną, 

-  wodę uzyskaną z kanalizacji. 

Powyższe rodzaje wody należy poddać wstępnej ocenie zgodnie z poniższą tablicą: 

 

Cecha Wymaganie 

Zawartość olejów i tłuszczów Nie więcej niż widoczne ślady 

Zawartość detergentów Piana powinna znikać do 2 minut 

Barwa Bladożółta lub jaśniejsza (nie dotyczy wody 
odzyskiwanej z produkcji betonu) 

Zawiesiny Nie więcej niż określona ilość  (nie dotyczy wody 
odzyskiwanej z produkcji betonu) 

Zapach Dopuszczalny zapach jak wody pitnej, bez 
zapachu H2S po dodaniu HCl 

Kwasowość pH ≥ 4 

Zawartość substancji humusowych Jakościowa ocena barwy po dodaniu NaOH 

 

W zakresie właściwości chemicznych norma stawia następujące wymagania: 

-  zawartość chlorków ≤ 400 mval/l wody 

-  zawartość siarczanów ≤ 2000 mg/l wody 

-  zawartość alkaliów (w przeliczeniu na NaO) ≤ 1500 mg/l wody, chyba, że wykaże się, że nie nastąpi 
szkodliwa reakcja krzemionki z alkaliami, 
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-  inne zanieczyszczenia szkodliwe (cukry, fosforany, azotany, ołów i cynk), jeżeli oznaczenia 
jakościowe dają wynik pozytywny to albo przeprowadza się oznaczenia ilościowe tych substancji, albo 
sprawdza się czy nie wywierają szkodliwego wpływu na czas wiązania i wytrzymałość na ściskanie. 
Dopuszczalne maksymalne zawartości cukrów, fosforanów jako P2O5, ołowiu jako Pb2+             i 
cynku jako Zn2+ wynoszą po 100 mg/l wody, a azotanów jako NO3

- 500 mg/l. 

 

Wody ze źródeł podziemnych, wody powierzchniowe i ze ścieków przemysłowych bada się przed 
pierwszym użyciem i następnie co miesiąc, aż do ustalenia jaka jest zmienność składu.  

Wówczas częstotliwość badań można zmniejszyć. 

Wodę morską lub zasoloną bada się przed pierwszym użyciem, a następnie raz na rok i w razie 
wątpliwości co do stałości składu. 

Woda odzyskana z produkcji betonu powinna spełniać wymagania dla wody zarobowej oraz; 

należy zapewnić jednorodność materiału stałego w jej składzie, 

należy kontrolować gęstość i na tej podstawie oceniać i uwzględniać zawartość masy materiału stałego 
dodawanego razem z wodą do nowej mieszanki betonowej. 

 
2.1.4.  Domieszki i dodatki do betonu 
 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

- napowietrzająco - uplastyczniających, 

- przyśpieszająco - uplastyczniających. 

Domieszki do betonów mostowych muszą spełniać wymagania PN-EN 934-2, posiadać Aprobaty 
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz atest producenta. Badania domieszek przeprowadza się 
zgodnie z PN-EN 480-1 do 12. 

Całkowita ilość domieszek, o ile są stosowane, nie powinna przekraczać dopuszczalnej największej ilości 
zalecanej przez producenta domieszek oraz nie powinna być większa niż 50 g na 1 kg cementu. 
Stosowanie domieszek w ilościach mniejszych niż 2 g/kg cementu dopuszcza się wyłącznie w przypadku 
wcześniejszego ich wymieszania z częścią wody zarobowej. 

Ogólną przydatność dodatków ustala się dla: 

-  wypełniacza mineralnego zgodnie z PN-EN 12620 

- barwników wg PN-EN 12878  

- popiołu lotnego wg PN-EN 450 

 
2.2.  Beton 
 

Skład betonu należy tak dobrać aby spełnić wymagania określone dla betonu i mieszanki betonowej, 
łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie,  z 
uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych. 
 
2.2.1.  Mieszanka betonowa 
 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 tak, aby przy najmniejszej 
ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład 
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mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inżyniera. Zalecane wartości graniczne dotyczące składu zestawiono w Tab. F1 Załącznika F 
normy PN-EN 206-1. Próbki mieszanki betonowej do badań należy losowo wybierać               i pobierać 
zgodnie z PN-EN 12350-1. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 
najmniejszej jamistości. 
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 16mm. 

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 w/c 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. 

W przypadku gdy kruszywo zawiera odmiany krzemionki podatne na reakcje z alkaliami, a beton 
narażony jest na działanie środowiska wilgotnego należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, np. 
wg wytycznych podanych w raporcie CEN CR 1901. 

Wartość współczynnika A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c 
(mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z 
wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. Współczynnik w/c nie może przekraczać 
wartości podanych dla poszczególnych klas ekspozycji w tab. F1 załącznika F normy PN-EN 206-1. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

-   400kg/m3  -  dla betonu klas C20/25 i C25/30, 

-   450kg/m3  - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej                
w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10ºC), średnią wymaganą 
wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3⋅fck,cube 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej – klasa S3 wg PN-EN 206-1. 
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się metodą opadu stożka podczas projektowania jej 
składu i następnie przy wytwarzaniu wg PN-EN 12350-1 do 2. 

Zawartość chlorków w betonie określa się jako procentową zawartość jonów chloru w odniesieniu do 
masy cementu. Do betonu zawierającego zbrojenie stalowe zwykłe lub sprężające oraz inne elementy 
metalowe nie należy dodawać chlorku wapnia oraz domieszek na bazie chlorków. Sprawdzenie 
zawartości chlorków oraz podział na klasy podaje pkt 5.2.7 PN-EN 206-1. 

Beton stosowany do konstrukcji mostowych powinien spełniać wymagania mrozoodporności.  

W takim przypadku obligatoryjne jest stosowanie domieszek napowietrzających (minimalna zawartość 
powietrza zgodna z tab. F1 Załącznika F do PN) lub stosowanie badań jego właściwości użytkowych. 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej bada się metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7. 

Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna być niższa niż 5°C. Wszelkie 
wymagania dotyczące sztucznego chłodzenia lub podgrzewania mieszanki przed jej dostarczeniem 
powinny być uzgodnione między producentem a wykonawcą. 

 
2.2.2.  Stwardniały beton 
 

Beton do konstrukcji mostowych musi dodatkowo spełniać wymienione poniżej wymagania: 
-  nasiąkliwość - do 5%, 
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-  mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy 
 niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania, 

-  wodoszczelność - większa od 0,8MPa. 

 

Próbki do badań wytrzymałościowych pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, 
a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-EN 12390-1 do 7. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przeciwnym przypadku beton, który nie spełnia warunków niniejszej specyfikacji należy uznać 
za niezdatny w konstrukcji i usunąć go. 

 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni. 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz            
w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po               
5 próbek o kształcie nieregularnym. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 
28 dni. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej        1 
raz w okresie produkcji mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy 
zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 90 dni. Zaleca się badać mrozoodporność również na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy 
stosowaniu metody przyśpieszonej, liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być 
zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w wieku 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej 1 raz w okresie produkcji 
mieszanki przeznaczonej do betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników                    
i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm                   
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. Próbki przechowywać należy w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. 

 
2.2.3.  Klasy wytrzymałości na ściskanie 
 
Klasy betonu pod względem jego wytrzymałości na ściskanie dokonuje się na podstawie poniższych 
tablic. Podstawą kwalifikacji może stanowić wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie określana w 28 
dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl) lub na 
próbkach sześciennych o boku 150 mm ((fck,cube). 
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Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego 
Klasa wytrzymałości 

na ściskanie 
Minimalna wytrzymałość  

charakterystyczna oznaczana  
na próbkach walcowych 

fck,cyl) N/mm2,N8 

Minimalna wytrzymałość  
charakterystyczna oznaczana  

na próbkach sześciennych 
fck,cube) N/mm2,N8 

C8/10 
C12/15 
C16/20 
C20/25 
C25/30 
C30/37 
C35/45 
C40/50 
C45/55 
C50/60 
C55/67 
C60/75 
C70/85 
C80/95 
C90/105 

C100/115 

8 
12 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
37 
45 
50 
55 
60 
67 
75 
85 
95 

105 
115 

 
 
 
Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego 
Klasa wytrzymałości 

na ściskanie 
Minimalna wytrzymałość  

charakterystyczna oznaczana  
na próbkach walcowych 

fck,cyl) N/mm2,N8 

Minimalna wytrzymałość  
charakterystyczna oznaczana  

na próbkach sześciennych 
fck,cube) N/mm2,N8 

LC8/9 
LC12/13 
LC16/18 
LC20/22 
LC25/28 
LC30/33 
LC35/38 
LC40/44 
LC45/50 
LC50/55 
LC55/60 
LC60/66 
LC70/77 
LC80/88 

8 
12 
16 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
70 
80 

9 
13 
18 
22 
28 
33 
38 
44 
50 
55 
60 
66 
77 
88 

 
 
2.2.4. Klasy gęstości betonu lekkiego 
 
Klasyfikacji betonu lekkiego pod względem gęstości dokonuje się na podstawie poniższej tablicy 
 
Klasa gęstości D1,0 D1,2 D1,4 D1,6 D1,8 D2,0 

Zakres 
gęstości 
kg/m3 

>800 

i 

<1000 

>1000 

i 

<1200 

>1200 

i 

<1400 

>1400 

i 

<1600 

>1600 

i 

<1800 

>1800 

i 

<2000 
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3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  

Instalacje do wytwarzania betonu powinny być typu automatycznego lub półautomatycznego 
przy wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. Silosy na cement muszą mieć 
zapewnioną szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną. Wagi do dozowania cementu powinny być 
kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiące i rektyfikowane przynajmniej raz na rok. Urządzenia 
dozujące wodę powinny być sprawdzane co najmniej raz na miesiąc. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Objętość mieszalników 
betoniarek musi zabezpieczać pomieszczenie wszystkich składników mieszanych bez wyrzucania na 
zewnątrz. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza się także 
przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m, 
wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi 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. Transport cementu 

 Transport cementu w workach, krytymi środkami transportowymi. Dla cementu luzem należy 
stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne 
napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 

4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 

– naruszenia jednorodności masy, 

– zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego 
Rysunkami może wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych 
metodą "Ve-be" różnice nie powinny przekraczać: 

– dla betonów gęstoplastycznych  4 sek do 6 sek, 

– dla betonów wilgotnych   10 sek do 15 sek. 

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

4.3.1 Środki do transportu betonu             

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
"gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu 

4.3.2 Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie  powinien  być dłuższy niż: 

90 minut przy temperaturze otoczenia +15o C 
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70 minut przy temperaturze otoczenia +20o C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30o C 

Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi dopuszcza się przy zachowaniu 
następujących warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka 
opadowego), 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18o przy transporcie do   góry i 12o 
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, 

e) odległość transportu nie przekracza 10 m. 

 
4.4. Transport stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego celu, środkami 
transportu, w sposób gwarantujący uniknięcia trwałych odkształceń stali oraz  zgodnie  z przepisami BHP 
i ruchu drogowego  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Uwaga ogólna 

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

5.2. Roboty betonowe 

5.2.1. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę 
szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą: 

-  wybór składników betonu, 

-  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

-  sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

-  sposób transportu mieszanki betonowej, 

-  kolejność i sposób betonowania, 

-  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

-  sposób pielęgnacji betonu, 
-  warunki rozformowania konstrukcji, 
-  zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 
wykonania wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

-  prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
-  prawidłowość wykonania zbrojenia, 
-  zgodność rzędnych z projektem, 

-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 

-  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
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-  prawidłowość wykonania wszystkich Robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

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

-  gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1 i PN-B-06251 
oraz ustawą „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”. 

 

5.2.2. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej 

a) Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo  z 
dokładnością: 

2% - przy dozowaniu cementu i wody 

3% - przy dozowaniu kruszywa 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem  kruszywa 

 b) Mieszanie składników 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

 c) Układanie mieszanki betonowej 

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 postanowień 
Specyfikacji i dokumentacji technologicznej, a w szczególności: 

– Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  pojemnika lub rurociągu pompy,  bądź 
też  za  pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi 

– Do  wyrównywania powierzchni  betonowej  należy stosować belki (łaty) wibracyjne 

 d) Zagęszczanie betonu 

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 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  sek  
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 

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

e) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w  miejscach uprzednio przewidzianych  w 
Rysunkach. 

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                      

– obfite zwilżenie wodą  i narzucenie  kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku  
zbliżonym do zaprawy  w betonie  wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy 
zaczynu cementowego.  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 20o C to czas  trwania przerwy  nie  powinien 
przekraczać 2 godzin. Po  wznowieniu betonowania należy unikać dotykania  wibratorem  deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu 

f) Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe   wykonawstwo  
robót  i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.3. Warunki  atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia                 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  15  MPa  
przed  pierwszym zamarznięciem                 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze  do  -5o C  jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +10o C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed  utratą  ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

b) Zabezpieczenie 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. 

c) Zabezpieczenie  betonu  przy  niskich  temperaturach otoczenia                 

Przy niskich temperaturach otoczenia  ułożony  beton powinien być  chroniony  przed    
zamarznięciem  przez okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co najmniej 15 MPa   

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno  być  zbadane na  próbkach                          
przechowywanych  w   takich   samych  warunkach jak zabetonowana konstrukcja       

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0o C  w  okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej  podjąć działania organizacyjne pozwalające  na  odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji. 

5.2.4. Pielęgnacja betonu 

a) Materiały i sposoby pielęgnacji 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. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5º C należy nie później niż po 12 godz. 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 otoczenia + 15ºC, i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni                 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak wyżej. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15MPa. 

b) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgoci przez okres  co  najmniej  7 dni. 
Polewanie  betonu normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24 godzinach od  zabetonowania. 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać normowym 
wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

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. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

 

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania 

Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej 
wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych w warunkach najbardziej zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

Deskowania i rusztowania powinny pozostawać tym dłużej, im większy jest stosunek 
obciążenia, które przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. 
Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych 
naprężeń w konstrukcji. 

Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15oC można dla 
betonów z cementów portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać 
następujące terminy usunięcia deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania: 

– 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów 
o powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2, 

– 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 
1600 cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych, 

– 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m, 

– 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m, 

– 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach. 

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane 
terminy mogą ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach 
dotyczących wytrzymałości betonu. 

Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0oC, wówczas należy uznać, że beton nie 
twardnieje i takich dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu. 
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Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do 
PN-63/B-06250, przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną 
wytrzymałość betonu, uważa się średnią temperaturę z całego okresu twardnienia betonu, jako średnią z 
poszczególnych średnich temperatur dobowych. 

Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inżyniera. 

Optymalny cykl przesuwu deskowań przesuwnych oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny 
być ustalone w Dokumentacji Projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco 
prowadzonych badań na budowie. 

5.2.6. Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów 

Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niż  + 10oC należy przestrzegać następujących 
rygorów w prowadzeniu obróbki cieplnej: 

– bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją 
paroszczelną (np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki  cieplnej, 

– wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz., 

– podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15oC/godz., 

– max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80oC, 

– studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania różnicy temperatur między 
powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niż 40oC. 

Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80oC a temp. otoczenia wynosi około 
10oC, wówczas czas trwania kolejnych faz będzie następujący: 

– wstępne dojrzewanie min. 3 godz., 

– podnoszenie temperatury około 5 godz., 

– utrzymanie temperatury 80OC 4 godz., 

– studzenie 2 godz. 

5.2.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

 

Dla powierzchni betonów obowiązują następujące wymagania: 

-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię; 

-  pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 

-  równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać normowym 
wymaganiom, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

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. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.3. Rusztowania  

5.3.1. Postanowienia ogólne 

Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego 
elementu konstrukcji. 

Budowę rusztowań  należy prowadzić zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę 
uwzględniającym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić ugięcie i 
osiadanie rusztowań pod wpływem ciężaru ułożonego betonu, zgodne z wartościami podanymi w 
Rysunkach. 
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5.3.2. Projekt rusztowań i jego zatwierdzenie 

Wykonawca musi przygotować i przedłożyć Inżynierowi szczegółowy projekt rusztowań 
roboczych, niosących i montażowych. Projekty te powinny być  zatwierdzone przed  przystąpieniem do 
realizacji 

Projekt Techniczny rusztowań musi być wykonany zgodnie z wytycznymi: WP-D.DP31   
"Rusztowania dla budowy mostów  stalowych,  żelbetowych lub z betonu sprężonego"  

Projekt Techniczny rusztowań powinien uwzględniać osiadania i ugięcia rusztowań oraz 
podniesienie wykonawcze przęseł tak aby po rozdeskowaniu niweleta obiektu i spadki podłużne i 
poprzeczne były zgodne z Rysunkami. 

5.3.3. Warunki wykonania rusztowań 

Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak zaprojektowane i 
wykonane aby zapewnić dostateczną  sztywność i niezmienność kształtu podczas  betonowania     

Do rusztowań należy używać drewna w dobrym stanie bez uszkodzeń mogących mieć wpływ 
na jego wytrzymałość. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-
96002 

We wszystkich konstrukcjach rusztowań należy stosować kliny z drewna  twardego lub inne 
rozwiązania, które umożliwią  właściwą regulację rusztowań 

Inżynier może odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych jeżeli uzna rusztowanie 
za niebezpieczne i nie gwarantujące przeniesienia obciążeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  za jakość i ostateczny efekt robót. 

Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach 
uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur 
stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Można również stosować stal o podwyższonej 
wytrzymałości  18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane pod 
warunkiem ustalenia naprężeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie 
placówki naukowo badawcze.  

Do łączenia elementów rusztowań należy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny 
odpowiadać wymaganiom  wg PN-85/M-82101 z nakrętkami  wg PN-86/M-82144 

Ściągi do usztywnienia  rusztowań należy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie 
z PN-75/H-93200/00  a nakrętki rzymskie napinające wg PN-57/M-82269  

Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A. 

5.3.4. Pomiary osiadań w czasie realizacji robót 

Wykonawca winien zainstalować urządzenie zapewniające możliwość wykonania dodatkowych 
pomiarów niwelacyjnych dla obserwacji osiadań i ugięć rusztowań 

5.3.5. Tolerancje wykonawcze dla rusztowań 

Dopuszczalne odkształcenie elementów rusztowań stalowych, które mierzy się  jako strzałkę  
pomiędzy  naciągniętą  struną  a  poszczególnymi elementami (tj. ścianką rury, półką, ścianką  lub  
środnikiem kształtownika) są następujące: 

dla części pionowych -  0.001 ich długości i nie większa niż, 1.5 mm             

dla części poziomych -  0.001 ich długości i nie większa niż, 1.5 mm             

dla ściągów  -  0.002 ich długości i nie większa niż, 2.0 mm 

Dopuszczalne odchyłki  w średnicach otworów na śruby w elementach stalowych nie powinny 
być większe niż: 

1 mm - dla otworów o średnicy nominalnej do 20 mm                  

1,5 mm    - dla otworów o średnicy nominalnej powyżej 20 mm 

5% nominalnej średnicy otworu oraz 1 mm  - dla owalności otworów (tj. różnicy pomiędzy  

największą  i  najmniejszą  średnicą )                 
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2 mm  oraz 3 % grubości łączonych elementów  - dla skośności otworów        

Dopuszczalne odchyłki w ustawieniu rusztowań stalowych są następujące: 

 ±  5 cm - w rozstawie wież  klatek w planie w stosunku do rozstawu  zaprojektowanego w 
założeniu całkowicie osiowego przenoszenia obciążeń  pionowych   0,5 % wysokości rusztowania lecz 
nie więcej niż 5 cm - w wychyleniu rusztowania z płaszczyzny pionowej 

 ±  3  cm - w  rozstawie  belek   podwalinowych   i  oczepów                  

 ±  2 cm  - w rzędnych oczepów 

 

Dopuszczalne odchyłki przy posadowieniu na rusztach lub podwalinach wynoszą: 

 ± 10 cm - w równomiernym rozstawie poszczególnych belek rusztu                 

  ± 10 cm - w położeniu środka ciężkości  rusztu  w  stosunku do położenia  wypadkowej 

 

Dopuszczalne odchyłki  przy  posadowieniu  na klatkach z podkładów wynoszą 

 ±  5  cm   -   dla odchylenia w  rozstawie poszczególnych podkładów                    

 ±  10  cm   -  w  położeniu  środka   ciężkości  podstawy klatki 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla pozostałych typów rusztowań wynoszą: 

 ±  15 cm - w rozstawie szeregów pali lub ram rusztowaniowych 

 ±  2 cm - w rozstawie podłużnic i poprzecznic 

 ± 1 cm - w długości wsporników 

 4% - w przekrojach poprzecznych elementów 

 0,5 % wysokości lecz nie więcej niż 3 cm - w wychyleniu jarzm lub ram z płaszczyzny 
pionowej 

 10 % - w wielkości podniesienia wykonanego w stosunku do wartości obliczeniowej 

 

Dopuszczalne ugięcia  pionowe nie powinny przekraczać: 

 1/400 l - w belkach poddźwigarowych 

 1/200 l - w belkach pomostów roboczych. 

 

5.3.6. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy na rusztowaniach 

a) Dokręcanie śrub łączących 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniach wszystkie śruby łączące części składowe 
powinny być całkowicie dokręcone. Szczególnie należy zwrócić uwagę na właściwy naciąg ściągów w 
stężeniach poprzecznych i podłużnych rusztowania. 

b) Uziemienie rusztowań 

Każda konstrukcja rusztowania z elementów stalowych powinna być uziemiona zgodnie z PN-
86/E-05003/01. 

Szczególnie ważne jest uziemienie elementów stalowych, po których poruszają się dźwigi lub 
inne urządzenia z silnikami elektrycznymi, Oporność uziemienia mierzona prądem zmiennym o 
częstotliwości 50 Hz nie powinna przekraczać 12 . Odległość między uziomami nie powinna 
przekraczać 16 m. 

 

c) Odległość rusztowania od napowietrznej linii energetycznej 
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W przypadku kiedy w czasie prac montażowych zachodzi możliwość zetknięcia stalowego 
elementu rusztowania z przewodem linii energetycznej, w tym również  przewodów trakcji, linie te na 
czas prowadzenia  robót  winny być wyłączone względnie Wykonawca  winien sporządzić  projekt 
techniczny odpowiedniego zabezpieczenia.. 

d) Dostęp do rusztowań 

Należy przewidzieć na każdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 
wykonywanie rusztowań, że dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji 
rusztowania. 

e) Pomosty rusztowań 

Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości co 
najmniej 1,10 m i z krawężnikami wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników 
nie powinna być mniejsza od 0,60 m. 

f) Praca na rusztowaniach  

Praca powinna się odbywać w hełmach ochronnych, również pracownicy znajdujący się pod 
rusztowaniami powinni mieć hełmy. Podczas pracy należy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze. 

g) Praca dźwigami 

Powinna być wykonywana z zachowaniem odnośnych przepisów i instrukcji. 
 
5.4. Deskowania 

5.4.1. Cechy konstrukcji deskowania 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji 
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań Projekt Techniczny 
ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom PN-
92/S-10082. 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 zagęszczania i obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych 
powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w 
odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może być mniejsza od 
maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 

Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może 
być większy niz 2 mm. 

W przypadku zastosowania złączeń, które pozostają w betonie, nie mogą one być widoczne po 
rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków i przed wypełnieniem masą 
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w 
wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań 
powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem 
ich masą betonową powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim 
separatorem. 

5.4.2. Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

  1/200 l - w deskach i belkach pomostów 

 1/400 L - dla widocznych powierzchni mostów betonowych  i żelbetowych 

 1/250 L - dla niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 

Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi: 

 na odcinku 20 cm - 2 mm 

 na odcinku 200 cm - 5 mm. 
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5.5. Wykonywanie zbrojenia 
 
a) Czystość powierzchni zbrojenia 
* Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. 
* Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem  (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami  
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
* Czyszczenie prętów powinno być dokonywane  metodami  nie powodującymi zmian  we właściwościach 
technicznych  stali  ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia 
* Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  W przypadku 
stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy ją prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej 
należy wykonywać mechanicznie. 
* Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg Dokumentacji 
Projektowej  z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042             
 
c) Montaż zbrojenia 
* Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
*  Montaż zbrojenia płyt należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu wg naznaczonego  rozstawu 
prętów.  
*  Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w  deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
*  Szkielety płaskie i przestrzenne po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu należy łączyć zgodnie z 
rysunkami roboczymi przez spawanie. 
* Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. Do zgrzewania 
i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie 
uprawnienia. 
* Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi  zaciskami. 
* Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać, zgrzewać lub spawać:                 

-  w  dwóch  rzędach  prętów  skrajnych  -   każde skrzyżowanie.                 
-  w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę. 

*  Zamknięcia strzemion należy umieszczać na  przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów 
i strzemion, styki spawania mogą się znajdować na jednym pręcie. 
* Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub szkieletach płaskich nie 
powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce lub szkielecie płaskim. Liczba 
uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie powinna przekraczać 25% ogólnej ich liczby. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 
 

6.1.1. Zakres kontroli 
 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
 - właściwości cementu i kruszywa, 
 - konsystencja mieszanki betonowej, 
 - zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
 - 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. podział 
obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i 
terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
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6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 
następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-be, 
 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, (cementowo-
wodnego C/W), ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4. 
 

6.1.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 
podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać wartości podanych 
w rozdz. 2.3. 
 

6.1.4. 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: jedną próbkę na 100 zarobów, jedną próbkę na 50 
m3, jedną 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. 
Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach 
kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia następujące warunki: 
 
 a) przy liczbie kontrolowanych próbek - n, mniejszej niż 15 
 

Ri min ≥αRb
G                                                            [1] 

 
gdzie: 
Ri min = najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, 
α     = współczynnik zależny od liczby próbek n wg tabeli, 
RbG  = wytrzymałość gwarantowana. 
 

Liczba próbek n α 
od 3 do 4 
od 5 do 8 
od 9 do 14 

1.15 
1.10 
1.05 

 
W przypadku gdy warunek [1] nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, 
jeśli spełnione są następujące warunki [2] i [3]: 
 

Ri min ≥Rb
G                                                               [2] 

 
oraz  
 

R ≥1.2Rb
G                                                               [3] 

 
gdzie: 
R  - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru 
 

R Ri
i

n
 =  1

n =∑ 1
                                                          [4] 
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w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek; 
 
b) przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15 zamiast warunku [1] lub połączonych 
warunków [2] i [3] obowiązuje następujący warunek [5] 
 

R - 1.64 s  Rb≥ G                                                      [5] 
 

w którym: 
R     - średnia wartość wg wzoru [4], 
s     - odchylenie standardowe wytrzymałości obliczone dla serii próbek n 
          wg wzoru 
 

s R Ri
i

n
=  1

n-1 ( )−
=∑ 1

2
                                   [6] 

 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, wg wzoru [6] jest większe od wartości 0,2 
R , gdzie R  wg wzoru [4], zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut 
wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki a) lub b) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować 
do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania 
wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu. Jeżeli wyniki tych badań 
dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
 

6.1.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 
 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się 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 i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie 
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji przeprowadza się co najmniej na 5 
próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji. 
 

6.1.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 
 
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 jeden raz w okresie betonowania 
obiektu, ale nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach nawierzchni i innych konstrukcjach, 
szczególnie mających styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody 
przyśpieszonej (wg PN-88/B-06250). 
Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej równej 150, liczbie 
cykli zamrażania - odmrażania próbek 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 przyśpieszoną wg PN-88/B-06250 
  - próbka nie wykazuje pęknięć, 

 - ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza  w żadnej 
próbce wartości 0,05 m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 
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6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
 
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 raz w okresie betonowania, ale nie 
rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
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. 

 

6.1.8. Pobranie próbek i badanie 
 
* Na Wykonawcy  spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania  badań laboratoryjnych przewidzianych  
normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi  wymaganiami GDDP  oraz  gromadzenie, przechowywanie  i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu  i  stosowanych 
materiałów                   
* Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom technologicznym, należy opracować  plan kontroli  
jakości betonu dostosowany do wymagań  technologii  produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą (niniejszymi ST) oraz ewentualne inne konieczne  
do  potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów  technologicznych. 

6.1.9. Zestawienie wszystkich badań dla betonu: 
 
   - badanie składników betonu                       
   - badanie mieszanki betonowej                       
   - badanie betonu 
Zestawienie wymaganych badań betonu wg PN-88/B-06250 podano w tabeli poniżej. 
 Rodzaj badania Punkt normy 

PN-88/B-06250 
Metoda badania 

wg 
Termin lub 

częstość badania 
Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu 
   - czasu wiązania 
   - zmiany objętości 
   - obecność grudek 

 
3.1 
3.1 
3.1 

 
PN-88/B-04300 

jw. 
jw. 

Bezpośrednio 
przed użyciem 
każdej dostar- 
czonej partii 

 2) Badanie kruszywa 
   - składu ziarnowego 
   - kształtu ziarn 
   - zawartości pyłów 
   - zawartość 
     zanieczyszczeń 
   - wilgotności 

 
3.2 
3.2 
3.2 

 
3.2 
3.2 

 
PN-78/B-06714/10 
                         /16 
                         /13 
 
                         /12 
                         /18 

 
 
 

jw. 

 3) Badanie wody 3.3 PN-88/B-32250 Przy rozpoczę- 
ciu robót 
i w przypadku 
stwierdzenia 
zanieczyszczeń 

 4) Badania dodatków 
    i domieszek 

 
3.4 

Instrukcji ITB 
nr 206/77, 

PN-90/B-06240 
i świadectw 

dopuszczenia 
do stosowania 

 

Badanie 
mieszanki 
betonowej 

Urabialności 4.2 PN-88/B-06250 Przy rozpoczę-ciu 
robót 

 Konsystencji 4.2 jw. Przy projekto- 
waniu recepty 
i 2 razy na 
zmianę roboczą 

 Zawartości powietrza 4.3 jw. jw. 
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Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość 
na ściskanie 
 

5.1 PN-88/B-06250 Po ustaleniu 
recepty i po 
wykonaniu 
każdej partii 
betonu 

 2) Wytrzymałość 
na ściskanie - 
badania nieniszczące 

5.2 PN-74/B-06261 
PN-74/B-06262 

W przypadkach 
technicznie 
uzasadnionych 

 3) Nasiąkliwość 5.2 PN-88/B-06250 Po ustaleniu 
recepty, 3 razy 
w okresie wyko- 
nywania kon- 
strukcji i raz na 
5000 m3 betonu 

 4) Mrozoodporność 5.3 jw. jw. 
 5) Przepuszczalność 

    wody 
 

5.4 
 

jw. 
 

jw. 

6.2. Kontrola rusztowań 
 

6.2.1. Zakres kontroli 
 
- badania po wykonaniu montażu 
- badania okresowe w czasie ich eksploatacji, które należy wykonywać zwłaszcza po ulewnych opadach, 
po okresie silnych wiatrów i wysokich wód. 
Badania przeprowadza Inżynier wraz z Wykonawcą. 
 

6.2.2. Zestawienie i opis badań 
 
a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez oględziny i 
porównanie zamontowanego rusztowania z Projektem Technicznym, zwracając uwagę na schematy 
rusztowania, ilość słupów, stężeń, belki wieńczące oraz rozstaw i usytuowanie podpór na zgodność z 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
b) Sprawdzenie materiałów złącznych należy przeprowadzać na bieżąco. 
c) Sprawdzenie materiałów niestalowych należy przeprowadzać na bieżąco. 
d) Sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie. 
W tym celu należy wyznaczyć i utrwalić, na przykład za pomocą naciągniętego drutu, osie rusztowania i 
wykonywać pomiary przymiarem i pionem, do wyznaczonych osi mostu. Ustawienie w pionie sprawdzać  
pionem ze sznurkiem. 
e) Sprawdzenie podpór należy dokonywać przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym oraz 
pomiar z dokładnością do 1 cm przy użyciu przymiaru. 
f) Sprawdzenie rzędnych wysokościowych należy przeprowadzać niwelatorem. 
g) Sprawdzenie połączeń na śruby należy przeprowadzać kluczem do śrub, próbując dokręcenie śruby, 
oraz przez oględziny. Wszystkie śruby powinny być dokręcone całkowicie. 
Sprawdzać należy wszystkie śruby pionowe i poziome nośne, łączące poszczególne zasadnicze 
elementy rusztowań oraz rusztowań z belkami wieńczącymi dolnymi i górnymi. 
Śruby łączące stężenia z konstrukcją nośną rusztowań należy sprawdzać wyrywkowo, obejmując 
sprawdzeniem nie mniej niż 20 % śrub. 
W przypadku stwierdzenia, że więcej niż 10 % śrub badanych jest niedostatecznie dokręcona, należy 
sprawdzić wszystkie śruby łączące stężenia z konstrukcją. 
Podczas sprawdzenia należy wykorzystać materiały z badań przeprowadzonych przez kontrolę 
techniczną Wykonawcy. 
h) Sprawdzenie naciągu ściągów i stężeń należy wykonywać przez oględziny zwisu i uderzenie w pręt 
naciągu. 
Sprawdzeniu podlega naciąg wszystkich ściągów i stężeń. W przypadku braku naciągu należy przede 
wszystkim sprawdzić dokręcenie śrub łączących końce ściągu z konstrukcją, a następnie uzyskać naciąg 
przez dokręcenie nakrętki dopinającej (rzymskiej). 
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i) Sprawdzenie posadowienia rusztowania należy wykonywać przez oględziny i porównanie z Projektem 
Technicznym dotyczącym przyjętego rodzaju posadowienia. W przypadku zastosowania posadowienia 
na palach należy przy przeprowadzaniu badań korzystać z Dziennika bicia pali. 
Przy posadowieniu na rusztach lub klatkach z podkładów należy również sprawdzać, czy nie następuje 
usuwanie się gruntu spod podwalin rusztów lub klatek. 
j) Sprawdzenie połączeń rusztowania z podporą palową należy wykonywać przez oględziny na zgodność 
z wymaganiami 5.3. 
k) Sprawdzenie belek wieńczących jarzma należy wykonywać przez oględziny. 
l) Sprawdzenie belek toru poddźwigowego należy wykonać przez oględziny. 
m) Sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy należy wykonywać przez oględziny, pomiar przymiarem i 
próby odrywania poręczy jedną ręką. 
n) Sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcje mostową należy wykonywać 
przez oględziny i porównanie z Projektem Technicznym. 
o) Sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie należy wykonywać przez oględziny i wejście na 
rusztowanie na zgodność z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
p) Sprawdzenie uziemienia rusztowań należy wykonywać przez oględziny,  
a w przypadkach budzących wątpliwości przez pomiar oporności przewodów uziemiających aparatami 
elektrycznymi oraz przez odkopanie uziemienia. 
r) Sprawdzenie wielkości osiadania należy wykonywać przez oględziny oraz pomiar rzędnych przy użyciu 
niwelatora i łaty mierniczej oraz porównanie z wielkościami podanymi w Projekcie Technicznym, jak 
również zanotowanymi z poprzednich badań. 
s) Sprawdzenie, czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji należy wykonywać przez 
oględziny. 
 

6.2.3. Ocena wyników badań 
   
Konstrukcję rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji na placu budowy w celu wykonania 
mostu należy uznać za zgodną z wymaganiami niniejszej ST, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik 
dodatni. W przypadku gdy choć jedno badanie daje wynik ujemny, zmontowaną konstrukcję rusztowania 
należy uznać za niezgodną z wymaganiami ST. 
Zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej część wykonana niezgodnie z wymaganiami ST powinna 
być doprowadzona do stanu zgodności z ST i całość przedstawiona ponownie do badań. 
Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
 
Z badań i odbioru rusztowań  należy  sporządzać  protokóły, które powinny zawierać: 
        - protokół badań po montażu:                        
    - skład komisji i datę wykonania badań                        
    - zakres badań                        
    - wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji                        
    - stwierdzenie  odchyłek  przekraczających granice dopuszczalne                        
    - ocenę komisji przeprowadzającej badania                     
 
Protokół badań w czasie eksploatacji:                        
    - wyniki oględzin i pomiarów konstrukcji                        
    - wyniki pomiaru ewentualnego osiadania lub przechylenia rusztowań 
        - wyniki oględzin i badań śrub, nakrętek  i  naciągów                        
    - wykaz zauważonych usterek                        

- opinię, czy praca  na  rusztowaniach  może być wykonywana  
równolegle z  usuwaniem  usterek                  

Protokoły z  badań  powinny  stanowić  integralną  część Dziennika Budowy. 
 

6.3. Kontrola szalowań 
 
Kontrola szalowań obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowań lub z instrukcją użytkowania 
szalowania wielokrotnego użycia, 
- sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych  z 
Dokumentacją Projektową   z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.) 
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- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu klasy określonej w Komentarzu do pozycji  
Przedmiaru Robót. Ilość betonu określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiorom podlegają: 
- materiały użyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa), 
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa, 
- beton wykonanych elementów obiektu mostowego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty określające parametry 
zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu 
oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg poszczególnych Specyfikacji szczegółowych dotyczących betonu (ST.M. 13.01.01; ST.M. 13.01.04; 
ST.M. 13.01.05; ST.M. 13.01.06) 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

10.1. Normy 
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
4. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły  
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania `
   wytrzymałości betonu na ściskanie 
8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 

wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
10. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
11. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
13. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
14. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
15. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 
16. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
17. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej 
18. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
19. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki 
20. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami                
21. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne                
22. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw PN-78/C-04541 Woda i ścieki. 

Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu 
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oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i 
substancji rozpuszczonych lotnych 

22. PN-71/C-04554/02 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 
   0,357 mval/dm3 metodą wersenianową 
23. PN-82/C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną z 
tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym 

24. PN-82/C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 
siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną 

25. PN-73/C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chlorku i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczanie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową jednometryczną. 

26. PN-76/C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. oznaczanie cukrów ogólnych, 
 cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodą 
kolorymetryczną z antronem 

27. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania 

28. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
29. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
30. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
31. PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
32. PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
33. PN-81/H-84023 Stal określonego zastosowania. Gatunki. 
34. PN-75/H-93200/00 Walcówka i pręty okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
35. PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym. 
36. PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 
37. PN-57/M-82269 Nakrętki napinające otwarte. 
38. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
39. PN-77/S-10040 Żelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 
40. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  Projektowanie. 
41. PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 
42. PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
43. PN-EN 206-1:2003/A1:2005  . Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
(Zmiana A1) 
44. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 . Beton. Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

10.2. Inne dokumenty 
 
42. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
43. BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 
44. BN-86/7122-11/21 Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania. 
45. BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych  do budowy mostów. 
                             Wymagania i badania  przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
46. BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i 
wykonania. 
47. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich.KOR-
3A. Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971. 
48. Rusztowania dla budowy mostów  stalowych, żelbetowych lub z betonu sprężonego. WP-D, DP31. 
Ministerstwo Komunikacji. Warszawa 1967. 
 
49. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonania betonów do konstrukcji mostowych.     Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1990. (Zatwierdzone do stosowania  zarządzeniem Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych nr 1/90 z dnia 3 stycznia 1990r). 
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M.13.01.06. BETON USTROJU NIOSĄCEGO UKŁADANY BEZ DESKOWANIA 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Wymagania wykonania i odbioru betonu ustroju niosącego układanego bez deskowania są  tematem tej 
ST. 

1.2. Zakres ST 

Wg ST.M. 13.01.00. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie betonów dla obiektów mostowych. 

W zakres robót wchodzą: 

 - wykonanie betonu wypełnienia kap chodnikowych (zabudowy chodników). 

1.4. Określenia 

Wg ST.M.  13.01.00. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 

 

Ponadto: 

Do zabezpieczenia powierzchni chodników należy zastosować do betonu wypełnienia chodników 
domieszki uodparniające beton na ścieranie, obciążenie dynamiczne i zapewniające wodoszczelność 
betonu. Są to upłynniacze poprawiające uplastycznienie betonu przy zmniejszonym wskaźniku 
cementowo - wodnym, a zatem poprawiają one szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto należy 
zastosować domieszki napowietrzające, które zwiększają wodoszczelność i mrozoodporność betonu oraz 
jego odporność na środki chemiczne stosowane w okresie zimowym przez służby utrzymaniowe. W celu 
poprawy wodoszczelności należy zastosować modyfikację betonu wypełnienia chodników dodatkiem 
emulsji polimerowej. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 

Ponadto - dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg ST.M. 13.01.05. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: zakup, 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania bocznego, przygotowanie, 
transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, koszty badań zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, a także  oczyszczenie terenu robót z materiałów 
rozbiórkowych oraz odpadów,  stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Wg ST.M. 13.01.00. 
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M.13.02.00. BETON NIEKONSTRUKCYJNY 
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M.13.02.02.  BETON OCHRONNY IZOLACJI 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru 
warstwy betonu ochronnego na izolacji elementów obiektów mostowych – płyty przejściowe. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych  w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające 
na celu wykonanie warstwy betonu ochronnego na izolacji z papy zgrzewalnej. 

Roboty dotyczą ustroju niosącego obiektów mostowych podlegających zasypaniu nasypem drogowym. 

 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST.D-M.00.00.00 i ST.M.13.00.00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Beton 

Beton klasy C20/25 wykonany zgodnie z zasadami ST.M.13.00.00.   

 

2.2. Siatka zbrojeniowa 

Siatka zbrojeniowa z prętów okrągłych gładkich. Klasa stali A-I, gatunek St3S-b wg PN-89/H-
84023/06 i PN-82/H-93215. 

 

3. SPRZĘT 

Wg ST.M.13.00.00 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport betonu wg ST.M.13.00.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonanie robót obejmuje: 

- wytworzenie i transport mieszanki betonowej, 

- wykonanie deskowania dla powierzchni czołowych, 

- ułożenie w połowie grubości warstwy siatki zbrojeniowej z prętów o średnicy 10 mm o wymiarach oczek 
15 x 15 cm, 

- ułożenie mieszanki betonowej warstwą o grubości określonej w Dokumentacji Projektowej, 

- pielęgnację betonu po ułożeniu. 

Zasyp gruntem warstwy można wykonywać dopiero po osiągnięciu przez beton 80 % wytrzymałości. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Dla robót betonowych wg ST.M.13.00.00 

Dla siatki zbrojeniowej wg ST.M.12.01.00 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Dla robót betonowych wg ST.M.13.00.00 

Dla siatki zbrojeniowej wg ST.M.12.01.00 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 betonu według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych niezbędnych składników produkcji, wykonanie 
deskowania powierzchni czołowych, przygotowanie, transport, ułożenie mieszanki betonowej wraz z jej 
zagęszczeniem i pielęgnacją, niezbędne badania, rozdeskowanie, a także oczyszczenie terenu robót z 
materiałów rozbiórkowych i odpadów. 

W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty pomostów roboczych niezbędnych dla prowadzenia 
robót, a także koszt wbudowania siatki zbrojeniowej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wg ST.M.11.01.00 oraz ST.M.13.00.00. 
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M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE NA OBIEKTACH 
M.15.02.00. IZOLACJE GRUBE 
M.15.02.01. IZOLACJA USTROJU NIOSĄCEGO Z PAPY ZGRZEWALNEJ 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru  izolacji 
płyty pomostowej ustroju niosącego obiektu mostowego z zastosowaniem papy zgrzewalnej. 
 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji płyty pomostowej ustroju niosącego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00. 
 
Papa zgrzewalna - materiał hydroizolacyjny rolowy, o osnowie powleczonej obustronnie bitumem, z 
przystosowaną do zgrzewania z podłożem warstwą dolną. 
Bitumiczny środek gruntujący – jednorodna ciecz stosowana do gruntowania powierzchni betonu przed 
ułożeniem izolacji ze zgrzewalnego materiału izolacyjnego. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.D-M-
U.00.00.00. Wymagania ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Dane ogólne 
 
* Papa zgrzewalna posiadająca aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i 
Mostów (IBDM). 
* Producent winien wystawić świadectwo jakości na produkowana papę. 
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* Producent ma obowiązek dostarczyć zaaprobowane przez IBDiM "Warunki Techniczne wykonania 
izolacji", które powinny zawierać dane dotyczące: 
- wymagań dla stosowanych materiałów, 
- wymagań w zakresie tolerancji wykonawczej, 
- wymagań dotyczących technologii wykonania, 
- zakresu i sposobu wykonania badań odbiorczych. 
Wyboru producenta izolacji dokona Inżynier, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Inżynierowi listy zawierającej co najmniej 3 producentów izolacji spełniających wymagania niniejszej ST, 
z której Inżynier wskaże wybranego przez siebie producenta. 
 

2.2. Wymagania dotyczące materiału 
 
Należy stosować papę zgrzewalną, która nie wymaga stosowania warstwy ochronnej izolacji. 
Papa powinna odpowiadać wymaganiom podanym w poniższej tabeli. 
 
Tabela 1. Wymagania dla papy zgrzewalnej 
 
Lp. Właściwość Badanie wg Jednostka Wymaganie 
1 Grubość materiału IBDiM mm > 5 
2 Grubość warstwy 

bitumu pod osnową 
 
IBDiM* 

 
mm 

 
> 2 

3 Szerokość arkusza 
papy 

PN-90/B-04615 cm 100 ± 2,5 mm 

4 Szerokość krawędzi 
arkusza 
przeznaczonej na styk 
poprzeczny 

IBDiM* mm > 80 

5 Siły zrywające przy 
rozciąganiu 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
 
PN-90/B-04615 

 
 
N/mm 

 
 
≥800 
≥800 

6 Wydłużenie przy 
zerwaniu 
- wzdłuż 
- w poprzek 

 
PN-90/B-04615 

 
% 

 
 
≥30 
≥30 

7 Wytrzymałość na 
rozdarcie 
- wzdłuż  
- w poprzek 

 
DIN 53363 

 
N/mm 

 
 
≥150 
≥150 

8 Wytrzymałość na 
rozciąganie styków 
nakładkowych 
Naprężenie ścinające 

 
 
IBDiM* 

 
 
N/mm2 

 
 
0,15 

9 Przesiąkliwość PN-90/B-04615 % ≥0,5 
10 Nasiąkliwość 

- chwilowa 
- długotrwała 

 
PN-90/B-04615 
IBDiM* 

 
% 

 
< 0,5 
< 1 

11 Giętkość w niskich 
temperaturach 

PN-90/B-04615 
IBDiM* 

temp. [oC] 
śr. wałka [mm] 

 Spełnia dla -20oC 
φ30mm 

12 Przyczepność do 
podłoża betonowego 

 
 
IBDiM* 

 
 
MPa 

 
 
> 0,4 

13 Odporność na 
działanie wysokiej 
temperatury (bez 
spłynięć) 
 

PN-90/B-04615 
IBDiM* 

oC/h 
 
oC/h 

100oC/2h 
 
80oC/24h 

14 Przyczepność Badanie poligonowe MPa > 0.5 
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warstwy wiążącej 
nawierzchni drogowej 
do hydroizolacji 

15 Sprawdzenie 
odporności na  
przebicie (badanie 
dynamiczne 

IBDiM* stopnie uszkodzenia 
0 ÷ 5 

wymagania w opisie 
badania 

* Badanie wg IBDiM oznacza wg opracowania IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów 
rolowych i mastyksów”. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty wykonywane przy użyciu specjalistycznego sprzętu zgodnego z „Warunkami Technicznymi 
wykonania izolacji”.  
 
 

4. TRANSPORT 
 
Rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układając je w pozycji stojącej na 
paletach. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

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

5.2. Zgodność z Dokumentacją Projektową 
 
Izolacje powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

5.3. Warunki układania izolacji 
 
* Roboty izolacyjne należy wykonywać w okresie od 1 marca do 31 października przy dobrej  pogodzie. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie robót podczas opadów deszczu i mżawki, bezpośrednio po opadach 
oraz w czasie, gdy wilgotność względna powietrza jest większa niż 85%. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie robót gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC  
* Roboty izolacyjne powinny być wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych  pracowników. 
Zwraca  się uwagę iż wykonywanie poprawek na już ukończonych odcinkach jest bardzo pracochłonne i 
w przeważającej ilości wypadków  prowadzi do powstania trwałych wad powłok izolacyjnych . 

5.4. Podłoże pod izolację 
 
* Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być  gładkie, czyste i suche. 
* Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 
betonowania płyty. Spadki poprzeczne -  zarówno pod  jezdnią jak i na chodnikach nie powinny być 
mniejsze niż 2% (o ile Dokumentacja Projektowa nie przewiduje mniejszych spadków). 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.   
* Gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień  i  
wybrzuszeń,  wystających  ziarn  kruszywa   i.t.p. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 
wgłębienia do 5 mm  
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* Powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ze wszystkich  części pylastych  i złuszczeń, 
mleczka cementowego i zanieczyszczeń naniesionych podczas budowy.  Oczyszczenie powierzchni 
wykonać należy przez przedmuchanie sprężonym powietrzem  lub przez piaskowanie.  
*  Wszystkie  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione.  
* Wilgotność betonu (2 cm poniżej powierzchni) nie może przekraczać 4% 
* Wiek betonu podłoża - min. 21 dni 
 
Wytrzymałość podłoża betonowego wyznaczona metodą „pull-off” przy średnicy krążka próbnego φ 50 
mm powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 
Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 100m2 podłoża, lecz nie mniej niż 5 oznaczeń dla jednego 
obiektu. 

5.5. Gruntowanie podłoża 
 
Gruntowanie podłoża powinno się wykonać przy użyciu zatwierdzonego środka gruntującego (primera). 
Materiał gruntujący należy nanosić zgodnie z technologią wykonania podaną przez producenta i 
zaaprobowaną przez IBDiM. Należy zwrócić uwagę na wymagane zużycie primera na m2 powierzchni 
normalnego, zwartego betonu, czas schnięcia zagruntowanych powierzchni i uzależnienie go od 
temperatury otoczenia (zwykle kiedy zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi ręki). 
Jednorazowo można zagruntować tylko taką powierzchnię, która zostanie zaizolowana tego samego 
dnia. Powierzchnię zagruntowaną, nie zaizolowaną w ciągu tego samego dnia, należy ponownie 
zagruntować. Przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 
powierzchniach. 
W przypadku gruntowania podłoża żywicami syntetycznymi przyczepność warstwy gruntującej do 
podłoża określona metodą „pull-off” powinna wynosić nie mniej niż 1,5 MPa. 

5.6. Układanie izolacji 
 

Układanie izolacji powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta i Aprobatą Techniczną 
IBDiM . 

Przed rozpoczęciem układania arkuszy izolacji bitumiczny środek gruntujący musi być w pełni 
utwardzony. Minimalna temperatura arkuszy wynosi 5°C. Temperatura betonu powinna być wyższa niż 
0°C.  

Roboty należy rozpocząć w najniższym punkcie osi podłużnej obiektu mostowego. Do podgrzania 
izolacji używa się palnika propanowego. Źródło ciepla powinno działać równomiernie na całej szerokości 
rolki. Zaleca się użycie palników wielodyszowych. Płomienie są tak skierowane, żeby podłoże betonowe 
było ogrzewane, a warstwa pokrywająca spód arkusza rozpuszczała się tak aby przed rolką występował 
stały wypływ materiału. Należy unikać przegrzania arkusza i podłoża. Arkusz należy dociskać 
równomiernie do podłoża, aby uniknąć powstawania pustek powietrznych.  
 
 
Zakład podłużny między dwoma sąsiednimi arkuszami izolacji nie powinien być węższy niż 8 cm, 
natomiast zakład czołowy między końcami rolek winien wynosić 15 cm. 
 
Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układa się całość długości rolki na przemian z 
połową jej długości, czyli dla przykładu 4 m długości arkusz jest układany po 8 m lub odwrotnie. 
Początek rolki mocuje się za pomocą ręcznego palnika a całą rolkę ustawia się zgodnie z 
ukształtowaniem obiektu. 
Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporęczowej) należy wykonać przy 
użyciu arkusza o szerokości 50 cm (połowa szerokości rolki). 
W przypadku stosowania epoksydów izolacyjnych, papę układa się w odległości 1 cm od krawężnika, a 
następnie przy pomocy wałka malarskiego nanosi się epoksyd na ścianę krawężnika i na położoną 
izolację (zakład 15 cm). Wymieniona odległość 1 cm jest ważna, aby zapewnić miejsce na wypływ 
rozgrzanego bitumu. 

5.7. Podgrzewanie izolacji 
 
Warunkiem skutecznego zgrzewania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje 
szczelne połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na 
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odległość 1 ÷ 2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak 
najszybszym terminie położyć zaprojektowaną nawierzchnię asfaltową. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości 
 
* Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich 
prowadzenia.  
* Ze względu na techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną  formę  
protokołu  -   konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy 
oraz Inżyniera. 
* W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonywać kontroli  zwracając 
szczególną uwagę na:                   
* Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i  innych dokumentów 
stwierdzających  zgodność  użytych materiałów z powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały  nie 
mające dokumentów stwierdzających ich jakość i  budzące  pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddawane badaniom przed  ich  zastosowaniem, a  wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy                   
* Sprawdzenie równości powierzchni podkładu 
* Sprawdzenie poprawności układania warstw. Każda  warstwa izolacji powinna  stanowić      jednolitą,  
czystą  powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub  do  uprzednio           ułożonej warstwy                   
* Kontrola ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji. 

6.2. Opis badań 
 
6.2.1. Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych robót izolacyjnych z Dokumentacją Projektową i opisem technicznym wg wymagań 5 
niniejszej ST oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru 
wymiarów liniowych z dokładnością do 0,5 cm 
 
6.2.2. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie ich zaświadczeń jakości, zapisów w 
Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej oraz z normą PN-90/B-04615 „Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań” oraz 
opracowaniem IBDiM „Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów”. 
Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem wątpliwości 
powinny być poddane badaniom przed ich zastosowaniem, a wyniki badań odnotowane w Dzienniku 
Budowy. 
 
6.2.3. Sprawdzenie powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty o długości 4,0 m, 
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni podkładu i przez pomiar 
jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm na zgodność z wymaganiami 5.4 niniejszej ST. 
Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy średnicy krążka 
próbnego  50 mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2 izolowanej powierzchni i min 5 oznaczeń wg PN-
92/B-01814. 
Wyniki badań powinny być zgodne z przedstawionymi w p. 5.4 i 5.5. niniejszej ST. 
 
6.2.4. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzać na podstawie zapisów w 
Dzienniku Budowy na zgodność z wymaganiami pkt. 5.3 niniejszej ST. 
 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo i za pomocą 
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na 
każde 10 - 20 m2 powierzchni izolacji. 
Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podkładem. 
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6.3.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w 
czasie ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i liczbę ich warstw. 
 
6.3.3. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać w 
trakcie wykonywania izolacji, kontrolując stosowanie właściwych materiałów, wielkość zakładów oraz 
dokładność przyklejenia do podłoża zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
6.3.4. Sprawdzenie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania 
izolacji, kontrolując zachowanie wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 
6.3.5. Sprawdzenie osadzenia urządzeń odwadniających należy przeprowadzać w trakcie ich osadzania, 
kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3.6. Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać w trakcie 
wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

6.4. Ocena wyników badań 
 
Jeżeli badania przewidziane w 6.2. dadzą wynik dodatni - wykonanie robót izolacyjnych należy uznać za 
zgodne z wymaganiami niniejszej ST. 
W przypadku gdy choćby jedno z badań dało wynik ujemny, należy odbierane roboty izolacyjne uznać za 
niezgodne z wymaganiami  niniejszej ST. 
W razie uznania robót izolacyjnych za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST, komisja 
przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo uznać roboty za 
niezgodne z wymaganiami niniejszej ST i nakazać ponowne ich wykonanie albo nakazać wykonanie 
poprawek, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami niniejszej ST. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni izolowanej płyty pomostowej.  
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
(1) Odbiory należy przeprowadzać dla każdej warstwy pokrycia osobno - przy czym sporządza się jeden 
protokół odbioru izolacji po wykonaniu powłoki izolacyjnej. 
(2) W protokole odbioru należy odnotować fakt dokonywania poprawek określając ich rodzaj i miejsce 
(3)  Podstawą do odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
 * sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 * sprawdzenie materiałów 
 * sprawdzenie podłoża pod izolację 
 * sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
 * sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 
(4) Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:           
  *  protokoły  badań  kontrolnych  lub  zaświadczenie   jakości  materiałów           
  *  protokoły odbiorów częściowych           
  *  zapisy w Dzienniku Budowy 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolowanej wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników produkcji, przygotowanie, oczyszczenie  i 
zagruntowanie powierzchni betonu, ułożenie izolacji zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową. 
Cena uwzględnia również zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz  oczyszczenie  miejsca pracy, jak 
również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych. W cenie jednostkowej 
mieszczą się również koszty ewentualnych badań. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2. Inne dokumenty 
4. Metody badań i oceny izolacyjnych materiałów rolowych i mastyksów, IBDiM Warszawa  
5. Tymczasowe wytyczne układania izolacji z papy zgrzewalnej na pomostach betonowych mostów 
drogowych, IBDM, Warszawa, 1986 
6. Zasady wykonania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych; IBDiM Warszawa 
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M.15.03.00. NAWIERZCHNIE 
M.15.03.02. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 mm grubości 4 cm dla KR 3 – KR 5. 
 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej i wzmacniającej. 
L p. Rodzaj materiału, numer normy KR 3-5 

1 Kruszywo łamane granulowane, wg PN-B-11112:1996: 

a) z litego surowca skalnego, ze skał: 

  magmowych 

  przeobrażonych 

  osadowych 

z surowca sztucznego żużle stalownicze 

 

 

kl. I, II1); gat. 1, 

jw. 

jw. 

kl A 

2 Wypełniacz mineralny wg PN-S-96504:1961 Podstawowy wapienny 

3a 

3b 

Asfalt wg PN-EN 12591:2004 

Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-2003 [15] 

35/50 

DE30 B 
1) tylko pod względem ścieralności w bębnie Los Angeles, pozostałe cechy jak dla klasy I, gat. 1 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem TWT PAD-2003 i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 

 

2.2. Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania PN-S-96504:1961 [8] dla wypełniacza 
podstawowego. 

Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [8]. 

2.3. Asfalt 
Należy stosować asfalt wg PN-EN 12591:2004 oraz polimeroasfalt drogowy DE 30B wg TWT PAD-2003 
[14]: 
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- DE30 B dla KR 4-5 
- 35/50 dla KR 3 
 

2.4. Emulsja asfaltowa kationowa 
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 
[11]. 
2.5. Środki adhezyjne 
Środki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować obowiązkowo: 
- w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, 

jest mniejsza niż 80%, względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg metody Marshalla, 
a przechowywanych 48 h w wodzie o temp. 60ºC (a następnie wysuszonych) przekracza 10%, 

- do warstwy ścieralnej. 
 

3. SPRZĘT 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 

- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

- skrapiarek, 

- walców stalowych gładkich lekkich, średnich i ciężkich, 

- walców ogumionych, 

- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

 

4.1. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4]. 
4.2. 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. 

4.3. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.4. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 
pokrowce brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna być przykryta brezentem. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
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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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Za opracowanie recept odpowiada Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

ü doborze składników mieszanki, 

ü doborze optymalnej ilości asfaltu, 

ü określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

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

Każda zmiana składników w mieszankach mineralno-asfaltowych w czasie trwania robót wymaga 
akceptacji Inżyniera oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia. 

5.2.1. Warstwa wiążąca 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wzmacniającej i wyrównawczej (profilowej) z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu dla 
KR 3-5 

 

Wymiar oczek sit [mm] 0/20 mm 

Przechodzi przez: 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

6,3 

4,0 

2,0 

 

(zawartość frakcji grysowej) 

 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,75 

 

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 

 

Orientacyjna zawartość asfaltu w mieszance 
mineralno-asfaltowej, %, m/m 

 

4,0÷5,5 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Lp.1-6. 

Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3. Lp. 
7-9. 
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Tablica 3. Wymagania wobec warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR 3-5 

Lp. Właściwości Wymagania 

1. Moduł sztywności pełzania*, MPa ≥ 16 

2. Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN, warstwa wiążąca ≥ 11 

3. Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 1,5-4,0 

4. Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla zagęszczonych 2x75 uderzeń, 
%, v/v 

4,0-8,0 

5. Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % ≤ 75 

6. Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98 

7. Wolna przestrzeń w warstwie, %, v/v 4,5-9,0 

* dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-bitumicznej 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Produkcja mieszanki BA może zostać rozpoczęta po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, na wniosek 
Wykonawcy. Bez zatwierdzonej receptury laboratoryjnej Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
Wytwórnię należy zaprogramować zgodnie z zatwierdzoną recepturą. nie dopuszcza się ręcznego 
sterowania produkcją 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. 

Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności 
od temperatury. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2 % w stosunku do masy składnika. 
Środki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować obowiązkowo w przypadku, gdy 
przyczepność asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-B-06714-22:1984, jest mniejsza niż 80%, 
względnie, gdy spadek stabilności próbek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych 48 h w 
wodzie o temp. 60ºC (a następnie wysuszonych) przekracza 10%. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 
określony w Aprobacie Technicznej, w ilościach określonych w recepcie. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. 

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić: 

ü dla DE30 B wg Aprobaty technicznej Producenta asfaltu, 

ü dla 35/50 wg Aprobaty technicznej Producenta asfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 
więcej niż 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

ü przy stosowaniu DE30 B wg Aprobaty technicznej i wymagań Producenta asfaltu, 

ü przy stosowaniu 35/50 wg wymagań Producenta asfaltu a w przypadku braku wymagań 140 – 170 
oC. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz 
o temperaturze niższej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
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Podłoże dla objętej niniejszą specyfikacją warstwy nawierzchni stanowi warstwa podbudowy z betonu 
asfaltowego. 

Podłoże 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 4. 

Tablica 4. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 

    wiążącą 

2 Drogi klasy G i Z 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

15 

 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić zgodnie z SST D-
04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów 
itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem.  

5.5. Połączenia międzywarstwowe 

Połączenia międzywarstwowe powinny być wykonane zgodnie z SST D-04.03.01. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niższa niż 10 °C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania 
podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V 
> 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
Należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 

Pobrana próbka MMA z zarobu próbnego w obecności Inżyniera zostanie dostarczona przez Inżyniera do 
Laboratorium Zamawiającego i tam zbadana, w celu porównania z zaprojektowaną receptą zachowując 
tolerancje podane w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Tolerancje składników mieszanki mineralno- asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji dla KR 3-5. 

Lp. 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Tolerancje zawartości składników,  %, 
m/m 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach, mm 

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

 

± 4% 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2% 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 0,075 
mm 

± 1,5% 

4 Asfalt ± 0,3% 

 

5.8. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
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ü stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 

ü określenia grubości warstwy mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 

ü określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
podbudowy. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy wiążącej lub ścieralnej po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez Inżyniera. 

5.9. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego 

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po 
wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może 
rozpocząć produkcji. Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. 
Nie dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z wyposażeniem w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
podanej w pkt 5.3. 

Zagęszczanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na 
odcinku próbnym. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż wg Aprobaty 
technicznej Producenta asfaltu. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 
działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze 
podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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 
Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Próbki do badań kontrolnych produkcji Wykonawca pobiera w Wytwórni. Próbki do badań 
sprawdzających i odbiorczych należy pobierać na budowie. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 
podano w tablicy 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 
roboczej 

1 Dozowanie składników dozór ciagły 

2 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej należy 
badać na próbkach pobranych na budowie 

1 próbka przy produkcji do 500Mg 

2 próbki przy produkcji ponad 500Mg 

3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

5 Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej dostawie 

6 Temperatura składników mieszanki mineralno-
asfaltowej 

 

dozór ciągły 

7 Temperatura  mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowania 

8 Wygląd mieszanki mineralno asfaltowej jw. 

9 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej na budowie 

jeden raz dziennie 

 

6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[7]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 8. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy określić penetracje i temperaturę mięknienia PiK  asfaltu zgodnie z pkt. 2.3. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy zbadać uziarnienie i wilgotność wypełniacza, natomiast 
pełne badanie należy wykonać przy każdej zmianie wypełniacza i w przypadku wystąpienia wątpliwości, 
co do jego jakości zgodnie z pkt. 2.2. 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy każdej dostawie należy badać cechy gatunkowe kruszywa, natomiast cechy klasowe należy 
sprawdzać przy każdej zmianie kruszywa i w przypadku wystąpienia wątpliwości, co do jego jakości. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i niniejszymi SST. 
 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkukrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru 2°C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i 
SST. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
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6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z zatwierdzoną receptą laboratoryjną i SST. 
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 warstw nawierzchniowych z betonu asfaltowego podaje  

tablica 7. 

 

Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstw nawierzchniowych 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 
6 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi według dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy w 3 miejscach przekroju poprzecznego (w osi i przy 
krawędziach) każdego wlotu  i jezdni ronda co 25 m 

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 
opornikem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość 
warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 
 
6.4.3 Równość warstwy 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 nie 
powinny być większe od podanych w tablicy 8. 

Tablica 8. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
wiążąca 

2 Drogi klasy G i Z 9 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

12 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
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6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 10 %.  
 
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 o co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w poziomie. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3-5 mm ponad 
ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Warstwa powinna 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 recepcie 
laboratoryjnej. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki 
pozytywne. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje : 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

− dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na 
podstawie zatwierdzonych receptur, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 

− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

− mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstw nawierzchni, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w SST. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1./ PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 

2./ PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

3./ PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 

4./ PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 

5./ PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 

6./ PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz mineralny do mas  bitumicznych. 

7./ PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 

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

9./ PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

 

10.2. Inne dokumenty 

10./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997. 

11./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, instrukcje – Zeszyt 
60 IBDiM, Warszawa 1999. 

12./ WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. 

13./ Zeszyt 64 „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – 
Arkusz 16” Warszawa 2002 

14./ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 
1999 r., poz. 430). 

15./ TWT PAD-2003 Zeszyt IBDiM Nr 65/2003 
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M.15.03.03. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki BA 0/12 mm grubości 5 cm dla KR 3-5.  
  
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. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  grysów, zawierająca 
stabilizator mastyksu.  
1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), 
zapobiegający jej rozsegregowaniu. 
1.4.5. 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. 
1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
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 50m) wykonany w 
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 
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 definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Polimeroasfalt 
 Należy stosować polimeroasfalt DE80 B  
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ablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z mieszanki  SMA dla KR 3-5 
Lp. Rodzaj materiału, nr normy Wymagania wobec materiałów  
1 Kruszywo łamane granulowane oraz żużle 

wg PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 
- ze skał magmowych i przeobrażonych 
- ze skał osadowych (kwarcyty) 
- żużle stalownicze 

 
 
kl. I, ; gat.1 
jw. 
kl A 

2 Kruszywo łamane granulowane  
wg PN-B-11112:1996 (grysy, kruszywo 
drobne granulowane 0,075/4, piasek 
łamany 0/2) 

jw. 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996  

- 

4 Piasek wg PN-B-11113:1996  - 
5 Wypełniacz mineralny  

wg PN-S-96504:1961  
 
podstawowy 

6 Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-
2003 Zeszyt IBDiM Nr 65/2003 

DE80 B 

 
2.3. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
2.4. Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
 W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej 
odporności na polerowanie. 
    Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
Wskaźnik polerowalności PSV dla grysów powinien wynosić minimum 62. 
 
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT EmA-99. 
 
2.6. Środek adhezyjny 
 Należy stosować środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej. 
 
2.7. Stabilizator mastyksu 
 Należy stosować stabilizator mastyksu ( np. włókno celulozowe, mineralne) spełniający 
wymagania aprobaty technicznej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych o wydajności otaczarki 100 Mg/h, wyposażonej w dozownik stabilizatora, 
układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
skrapiarek, 
walców stalowych gładkich średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich, 
rozsypywarek kruszywa , 
samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów, 
szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących. 
 
 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


77 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport  materiałów 
4.2.1. Polimeroasfalt 
 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-2003 Zeszyt 65 
IBDiM oraz w aprobacie technicznej. 
4.2.2. 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. 
4.2.3. Kruszywo 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
4.2.4. Mieszanka SMA 
 Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki SMA 
 Za opracowanie receptur odpowiada Wykonawca.  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań 
kontrolnych przez Zamawiającego. 
 Projektowanie mieszanki SMA polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- doborze stabilizatora mastyksu, 
- doborze środka adhezyjnego, 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości 
asfaltu podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu 

Wymiar Rzędne krzywych 
granicznych MM dla KR 3-

5 
oczek sit #, mm Mieszanka mineralna,            

od 0 do 12,8 mm  
Przechodzi przez: 

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 
0,075 

 
 

100 
90 ÷  100 
 45 ÷  60 
 35 ÷  48 
 30 ÷  40 
 24 ÷  32 
 17 ÷  25 

 
(75 ÷ 83) 

 
 12 ÷  21 
 10 ÷  20 
 10 ÷  19 
  9 ÷ 18 
 9 ÷ 17 

  8 ÷  13 
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w SMA, % m/m  od 5,5  

  do 6,8 
 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 1 do 2. 
Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki SMA powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3 lp. od 3 
do 5. 
 
Tablica 3. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA   
 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA i 
warstwy z SMA dla KR 3-
5 

1 Zawartość dodatków (orientacyjna) w 
mieszance SMA, % (m/m)  
adhezyjnego, w stosunku do asfaltu 
stabilizującego, w stosunku do MMA 

 
 
od 0,2 do 0,9 
od 0,2 do 1,5 

2 Wolna przestrzeń w próbkach  Marshalla            
% (V/V), zagęszczonych 
2x75 uderzeń ubijaka w temp. wg wskazań 
producenta polimeroasfaltu 

 
 
  od 3,0 do 4,0 

3 Grubość warstwy ścieralnej w cm o 
uziarnieniu:  
   od 0 mm do 12,8 mm 

 
od 3,5 do 5,0 

4 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 
5 Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej 

przed dopuszczeniem do ruchu,  % (V/V) 
od 3,0 do 6,0 

 
 Przy projektowaniu mieszanki SMA dla kategorii ruchu KR 3-5 należy określić moduł sztywności 
pełzania statycznego w temperaturze wg wskazań producenta polimeroasfaltu podanych w aprobacie 
technicznej, którego wartość powinna wynosić co najmniej 16 Mpa, 
Zaleca się także określić odkształcenia w badaniu koleinowania metodą LCPC, w temperaturze 600 C, 
którego wartość po 10000 cyklach nie powinna przekraczać 10% początkowej grubości próbki. 
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA przedstawiono na rysunku 1. 
 
 
 
 
 

 
Rys. 1.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej SMA od 0 do 12,8 mm do warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR 3-5 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA 
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. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż ±2 % w stosunku do masy składnika. 
 Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w 
recepcie. Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca 
się automatyczne dozowanie dodatków. 
 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  ± 50 C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić 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 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA. 
Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosić z polimeroasfaltem - wg wskazań 
producenta polimeroasfaltu. 
Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się od właściwości stabilizatora. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (warstwa wiążąca) powinno mieć odpowiedni profil, powierzchnia powinna być sucha i 
dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.). 
 Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od: 
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- dla dróg  klasy G i Z      9 mm, 

- dla dróg  klasy L i D oraz placów i parkingów 12 mm. 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem mieszanki SMA, podłoże należy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej 
w SST.  
 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem. 
 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA  może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 
niższa od +10o C. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów 
atmosferycznych  oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 
 
 
5.6. Zarób próbny 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji  według zasad określonych w SST D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
 
 
5.7. Odcinek próbny 
 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy, 
określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 
 
 
5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 
 Produkcja mieszanki SMA może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody 
przez Inżyniera. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. Nie dopuszcza się 
ręcznego sterowania produkcją mieszanki SMA. Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką 
wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. Elementy układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane 
przed rozpoczęciem robót.  
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkt 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi 
 W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać czystym grysem od 2 mm 
do 4 mm  lub grysem lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m2. Grysy 
należy rozsypywać na gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować. 
 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 Inżyniera. 
 Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki 
SMA podano w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni  z mieszanki 
SMA 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 dozowanie składników dozór ciągły 
2 Skład i uziarnienie mieszanki SMA 

należy badać na próbkach pobranych 
na budowie i w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 300 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 300 
Mg 

3 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
4 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
5 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie 
6 Temperatura składników mieszanki 

SMA 
dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki SMA  każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

8 Wygląd mieszanki SMA jw. 
9 Właściwości próbek mieszanki SMA 

na budowie i w wytwórni 
jeden raz dziennie 

Lp. 2 i lp. 9 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000  
 
6.3.2.  Skład i uziarnienie mieszanki SMA 
 Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 5. Dopuszcza się wykonanie 
badań innymi równoważnymi metodami. 
 
Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki SMA względem zaprojektowanego składu przy 
badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m dla KR 3-5 
Lp. Składniki mieszanki Mieszanki do nawierzchni 

dróg            o kategorii ruchu 
KR 3-5 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach 
#mm: 12,8;  9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

± 4,0 

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

± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach  
 # 0,075 mm  

± 1,5 

4 Asfalt  ± 0,3 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
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 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA 
 Pomiar 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 SMA 
 Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie 
wbudowywania w nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z 
dokładnością  ± 2oC, a temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA 
 Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
  
6.3.9. Właściwości mieszanki SMA 
 Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną 
 
6.4.   Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6. 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki   
                  SMA 

Lp. Wyszczególnienie badań 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 w sposób ciągły 

lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5 m 
4 Spadki poprzeczne warstwy*) 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe 

warstwy 
Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej  i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 
dokumentacji 

6 Ukształtowanie osi w planie *)  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 
11 Wolna przestrzeń w warstwie  jw. 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją  + 5 cm. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
  Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny 
być większe od : 
- droga klasy G i Z                  -  6 mm, 

- droga klasy L i  D oraz place i parkingi -  9 mm. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
 Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 
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 ± 5 mm. 
 
6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na 
oględzinach. Złącza powinny być równe i związane. 
 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 
3mm do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w 
miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem. 
 
6.4.10. Wygląd warstwy 
 Wygląd warstwy powinien  mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte. 
 
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. 
 
6.5. Badania właściwości przeciwpoślizgowych. 

Należy określić miarodajny współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony 
testowej. Badanie należy wykonać co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2 a wynik 
pomiaru należy przeliczyć na wartość 100 % poślizgu opony bieżnikowanej rozmiaru 5,60S x 13. Miarą 
właściwości przeciw poślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia.  

Parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesiącach od oddania 
drogi do użytku podaje tablica 7.  

 

Tablica 7. Parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwóch miesiącach 
id oddania drogi do użytkowania. 

Miarodajny współczynnik tarcia przy prędkości zablokowanej 
opony względem nawierzchni Element nawierzchni 

30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h 

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, 
utwardzone pobocza 0,48 0,39 0,32 0,30 

 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w 
dokumentach kontraktowych. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
Zakres płatności za wykonaną warstwę z SMA należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
wykonanych robót. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA, 
- posypanie grysem i przywałowanie, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
  1. PN-B-
11112:1996 

Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni   
drogowych 

  2. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie        
i transport 

  3. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  4. PN-S-
96025:2000 
 
  5. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 
Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 

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

 
10.2. Inne dokumenty 
7. Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 95). Informacje, instrukcje - zeszyt 49, 
IBDiM, Warszawa, 1997 
8. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 
60, IBDiM, Warszawa, 1999 
9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
10. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-2003 Zeszyt 65 IBDiM. 
11. Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001. 
12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 
1999 r., poz. 430). 
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13. Zeszyt 64 „Procedury badań do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” Warszawa 
2000
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M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

M.19.01.00. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU 
M.19.01.01. KRAWĘŻNIK MOSTOWY KAMIENNY 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
krawężników na obiekcie mostowym. 
 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i mające na celu 
wykonanie krawężników na obiekcie przebudowywanym lub nowobudowanym. 
W zakres robót wchodzą :      
 - zakup krawężników i dostarczenie na budowę, 
 - przygotowanie podłoża, 
 - ustawienie krawężników, 
 - wykonanie ław pod krawężniki z betonu, żwiru tłucznia, 
 - wypełnienie spoin. 
Roboty związane z układaniem krawężnika należy wykonać na płycie pomostu i na odcinku skrzydeł 
wraz z zatopieniem krawężnika poza obiektami na dł. 3,00 m, jeśli poza obiektem przekrój na drodze jest 
bezkrawężnikowy. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST.D-M-U.00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.D-M-U.00.00.00 "Wymagania  ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Krawężniki mostowe 
 
Stosuje się krawężnik kamienny wg PN-B-11213:1997. 
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Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego: 
 - wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno suchym ≥1300 kg/cm2, 
 - ścieralność na tarczy Boehmego ≤0,25 cm, 
 - nasiąkliwość wodą ≤0,5 %, 
 - odporności na zamrażanie nie bada się. 
Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokości 5 cm od góry powinna mieć fakturę średnio 
groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, a powierzchnia spodu 
surowa wg PN-B-11213:1997. 
 

2.2. Zalewanie spoin 
 
Zalewanie spoin należy wykonywać przy użyciu bitumicznej masy zalewowej trwale elastycznej, dobranej 
przez Wykonawcę i zaaprobowanej przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie. Roboty   można  wykonać  przy  użyciu  
dowolnego  typu  sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 
Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu. Należy je układać obok siebie długością w 
kierunku jazdy a wysokością pionowo. Krawężniki mogą być przewożone tylko w jednej warstwie. W celu 
zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed uszkodzeniem, należy je do transportu zabezpieczyć 
przekładkami.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo - piaskowej o stosunku 1 : 4. 
Zalewanie spoin masą bitumiczną powinno być szczelne. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR  ROBÓT 
 

6.1. Zakres badań 
 
- sprawdzenie cech zewnętrznych, 
- badania laboratoryjne, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika. 
 

6.2. Sprawdzenie cech zewnętrznych 
 
- oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie wymiarów. 
Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 wysokości ± 1 cm 
 szerokości ± 0,3 cm. 
Sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213:1997, 
Sprawdzenie kątów - wg jw. 
Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń - jw. 
Wizualne sprawdzenie faktury. 
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6.3. Badania laboratoryjne 
 
- Badanie wytrzymałości skały z której zostały wyprodukowane krawężniki wg PN-B-04101:1994. 
Dostarcza wytwórnia krawężników. 
- Badanie nasiąkliwości wg PN-B-04101:1994 
- Badanie odporności na zamrażanie wg PN-B-04102:1995 
- Badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-B-04111:1994 
Pobieranie próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodna z normą PN-B-06720:1985. 
Badania laboratoryjne wykonuje Wykonawca i potwierdza je atestem 
 

6.4. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika 
 
- Wizualna ocena jakości robót, 
- Sprawdzenie szczelności zalania spoin, 
- Sprawdzenie prostoliniowości ułożenia. Odchylenie mierzone na łacie o długości 4,0 m nie   powinno 
być większe niż 5 mm. 
- Niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia. Odchyłka spadku   niwelety nie 
powinna być większa niż 0,2 %. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką  miary  jest  1 m krawężnika o wymiarach określonych w Dokumentacji Projektowej i podanej 
w Komentarzu do pozycji Przedmiaru Robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Dokonuje się następujących odbiorów: 
 - odbiór krawężników przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 6.2 i 6.3 ST. 
 - końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w pkt. 6.4. ST. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość metrów wbudowanego krawężnika wg ceny  jednostkowej, która  
uwzględnia zakup i dostarczenie na budowę krawężnika o wymiarach określonych w Dokumentacji 
Projektowej oraz innych niezbędnych czynników produkcji, wyznaczenie linii prowadzącej, wykonanie 
podłoża, wykonanie ław, ustawienie krawężników i wypełnienie spoin, oczyszczenie stanowiska pracy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty badań, a także ubytki i odpady. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
 
1. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki drogowe, uliczne i mostowe 
2. PN-85/B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wody 
3. PN-84/B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-85/B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 
5. PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
6. PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie.  
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M.19.01.11 BARIERY I BARIEROPORĘCZE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
realizacją na obiektach mostowych i drogach barier ochronnych stalowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

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

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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. 

Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana 
z profilowanej taśmy stalowej. 

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 przetłoczek. 

Barieroporęcz – typowa lub zmodyfikowana bariera ochronna wyposażona w pochwyt na wysokości 
1.10m od poziomu podstawy lub terenu. 

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. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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, pochwyt itp. Ponadto przy ustawianiu barier ochronnych 
stalowych mogą wystąpić materiały do wykonania elementów betonowych jak fundamenty wraz z 
deskowaniem i zbrojeniem , kotwy, podlewki niskoskurczowe itp. 

Doboru podlewki niskoskurczowej dokona Wykonawca i uzgodni z Inżynierem. 

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

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

Wszystkie elementy barier oraz wystające części zakotwień powinny być zabezpieczone antykorozyjnie 
przez metalizację ogniową cynkiem o grubości 80 mikronów zgodnie z wymogami normy 
PN EN ISO 1461:2000. 

Części stykające się z betonem (dolne powierzchnie płyt kotwiących) należy dodatkowo zabezpieczyć 
powłoką malarską o dużej trwałości. Przewiduje się zastosowanie powłoki z kompozycji epoksydowych 
dwuskładnikowych nanoszonych jednorazowo, o grubości 100 mikronów. Powłoka ta nanoszona może 
być tylko na powierzchnię czystą i suchą. 

Doboru zestawu malarskiego dokona Wykonawca i uzgodni z Inżynierem. 

2.4. Składowanie materiałów 

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

Inne materiały należy przechowywać w sposób zgodny z zaleceniami producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania barier 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

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, pochwyty) należy przewozić w opakowaniach producenta. 
Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta. 

Elementy barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

Słupki barier powinny być ustawiane pionowo. Bariery powinny być równoległe do krawężnika lub 
krawędzi jezdni. 

Rozstaw słupków barier wynosi 1 m, chyba że Dokumentacja Projektowa mówi inaczej. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze rozmieszczenia słupków barier 
i dylatacji barier w odniesieniu do dylatacji ustroju niosącego oraz Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą montowane bariery i ich zakotwienia na 
obiektach. Wymienione opracowania wykonać należy na podstawie danych zawartych w Dokumentacji 
Projektowej. 

Przed wykonaniem właściwych robót na podstawie wyżej wymienionych opracowań należy: 
− wytyczyć trasę bariery, 
− ustalić lokalizację słupków, 
− określić wysokość prowadnicy bariery. 

5.3. Osadzenie zakotwień słupków w konstrukcji betonowej 

Montaż barier w konstrukcji betonowej należy wykonać za pomocą zakotwień dostarczonych w 
komplecie z barierą. Zakotwienie należy montować równolegle z montażem zbrojenia elementu 
betonowego zapewniając połączenie zakotwień ze zbrojeniem zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

5.4. Montaż słupków z podstawą (montaż do zakotwień) 

W przypadku słupków z podstawą należy zapewnić poziome ustawienie płyty podstawy. Wnękę 
pomiędzy spodem podstawy a konstrukcją betonową należy szczelnie wypełnić niskoskurczową 
podlewką cementową o grubości zalecanej przez Producenta. 

5.5. Osadzenie słupków w korpusie drogi 

Jeśli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej słupki w korpusie drogi należy osadzić poprzez 
wbijanie lub wwibrowywanie słupków w grunt. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera: 
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− 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. 

Dopuszcza się inny sposób osadzenia słupków w korpusie drogowym pod warunkiem opracowania 
projektu roboczego i jego akceptacji przez Inżyniera. 

5.6. Osadzenie słupków na fundamencie 

W przypadku osadzenia słupków na fundamencie zachować należy mające zastosowanie zalecenia 
zawarte powyżej. Roboty dodatkowe należy wykonywać zgodnie z: 
− wykopy wg: M.11.01.01 Wykopy, 
− fundamenty wg M.13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu, 
− zbrojenie wg M.12.01.00 Stal zbrojeniowa, 
− izolacja fundamentów wg M.15.01.03 Izolacje bitumiczne wykonywane „na zimno”. 

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

Wykonawca zweryfikuje w/w tolerancje pod kątem zgodności z wymaganiami wybranego dostawcy 
barier. 

5.8. 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 oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

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. 

Prowadnica bariery powinna znajdować się na takiej wysokości, aby górna krawędź taśmy położona była 
75 cm ponad powierzchnią chodnika, jeśli pionowa krawędź taśmy znajduje się w odległości większej niż 
20cm od krawędzi krawężnika, lub górna krawędź taśmy położona była 75 cm ponad nawierzchnię jezdni 
w pozostałych przypadkach. 

Przy montażu prowadnicy 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. 

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. 
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5.9. Montaż elementów dodatkowych 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: 
− czerwone: po prawej stronie jezdni, 
− białe: po lewej stronie jezdni. 

Odległość pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinna wynosić: 
− na odcinkach prostych i łukach o R>500m: 52m 
− na łukach o R=<500m: 0,1R z zaokrągleniem do wymiaru n x 2,0m w górę (zależnie od odległości 

najbliższych otworów w taśmie). 

5.10. Roboty betonowe 

Roboty betonowe, w tym zabetonowanie kotew w konstrukcji należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją M.13.00.00 Beton. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi: 
− atest na konstrukcję drogowej bariery ochronnej, 
− zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały (kształtowniki stalowe, łączniki itp.), do których 

wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy. 

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 1. 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2 w tym m.in. zgodności 
z warunkami atestu. 
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Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
dostarczonych przez producenta 
Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości wad 
użyć dostępnych narzędzi 
(np. liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów 

itp.) 

2 Sprawdzenie 
wymiarów 

 

 

5 do 10 badań z 
wybranych losowo 

elementów w każdej 
dostarczanej partii 

wyrobów liczącej do 
1000 elementów Przeprowadzić uniwer-

salnymi przyrządami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 

 

Wyniki powinny być 
zgodne z wymagania-mi 

punktu 2 i katalogiem 
(informacją) producenta 

barier 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
− zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (typ, lokalizacja, wymiary, 

wysokość prowadnicy nad terenem), 
− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem (informacją) 

producenta barier, 
− poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 
− prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 
− poprawność wykonania ew. robót betonowych, zgodnie z punktem 5, 
− poprawność umieszczenia elementów odblaskowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej o określonym typie i 
zakotwieniu. Do długości bariery wlicza się odcinek początkowy i końcowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór końcowy winien być zakończony spisaniem protokołu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m bariery ochronnej stalowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie rysunków roboczych, projektu organizacji robót i uzyskanie akceptacji Inżyniera, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− osadzenie słupków bariery zgodnie z wymaganym sposobem, 
− montaż bariery (prowadnicy, wysięgników, przekładek, obejm, wsporników, pochwytów itp. z pomocą 

właściwych 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., 

− wykonanie podlewek, 
− odpady i materiały pomocnicze, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji, 
− uporządkowanie terenu. 

Jeżeli Dokumentacja Projektuje przewiduje wykonanie fundamentów pod bariery (w tym wykopy, 
szalowanie, zbrojenie, betonowanie, pielęgnacja, izolacja) płatność za te prace mieści się w 
odpowiednich specyfikacjach. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe). Wymagania i badania 
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M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

M.20.01.00. ROBOTY RÓŻNE 

M.20.03.00. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 
M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

POWŁOKĄ AKRYLOWĄ 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką malarską.  
 

1.2. Zakres ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót wymienionych w p. 1.1. 
Zakres wykonania zabezpieczenia elementów obiektów jest określony w Dokumentacji Projektowej.  
 

1.4. Określenie podstawowe 
 
Antykorozyjne zabezpieczanie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozją poprzez ograniczenie lub 
wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcję. 
 
Hydrofobizacja powierzchni - proces polegający na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego 
betonu substancjami chemicznymi, powodującymi brak zwilżalności zabezpieczonych powierzchni przez 
wodę. 
 
Impregnacja powierzchniowa - proces polegający na nasyceniu powierzchni betonu środkami 
uszczelniającymi jego pory i nadającymi powierzchni właściwości hydrofobowe. 
 
Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na 
odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. 
 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy 
określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
 
Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.D-M-U.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 
2.2.1. Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiadać 
Aprobatę Techniczną lub jej promesę wydaną przez IBDiM. 
 
2.1.2. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca 
powinien przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru 
wewnętrznego producenta materiału. 
 
2.1.3. Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu można stosować tylko materiały o 
nieprzeterminowanej przydatności do stosowania. 
 
2.1.4.  Wybory producenta powłok malarskich dokonuje Wykonawca, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Inżynierowi listy zawierającej co najmniej 3 producentów powłok 
spełniających wymagania niniejszej ST, z której Inżynier wskaże wybranego przez siebie producenta. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 
 
2.2.1. Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego powinna wg PN-92/B-01814  wynosić: 
 
 dla warunków laboratoryjnych:  
 wartość średnia    ≥ 1,5 MPa, 
 wartość minimalna    1,0 MPa, 
 badania na budowie: 
 wartość średnia    ≥ 1,0 MPa, 
 wartość minimalna    0,6 MPa, 
 
2.2.2. Grubość stosowanej powłoki powinna być zgodna z „Wytycznymi stosowania” dla danego 
materiału i nie mniejsza niż: 
 0,3 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 
 0,2 mm przy nanoszeniu dwukrotnym (dla jednej warstwy), 
 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt i narzędzia do prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewnić 
ciągłość prac i uzyskanie  wymaganej jakości robót. 
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonania robót należy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez 
Inżyniera.  
 

4. TRANSPORT 
 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów do  antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie może 
powodować obniżenia ich jakości. 
Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien się 
odbywać w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu organizacji robót, 
który należy przedłożyć do akceptacji Inżynierowi. W projekcie tym należy opracować rysunki 
niezbędnych dla prowadzenia robót pomostów i rusztowań. 
5.1.2.  Wykonawca winien uzyskać od producenta zastosowanej powłoki „Wytyczne stosowania” i 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad prowadzenia robót podanych w tych Wytycznych. 
 
5.1.3. Roboty związane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny być 
wykonywane przez pracowników posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w 
zakresie tych prac przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe w wyższych uczelniach. 
 
5.1.4. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na usunięciu 
niezwiązanych części betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozje betonu, a także 
na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym. 
 
5.1.5. Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego powinna wynosić: 
- dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnym i z minimalną zdolnością  pokrywania zarysowań 
(konstrukcje sprężone): 
   wartość średnia    ≥ 1,0 MPa, 
   wartość minimalna    0,6 MPa, 
- dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością  pokrywania 
zarysowań (konstrukcje niesprężone): 
   wartość średnia    ≥ 1,5 MPa, 
   wartość minimalna    1,0 MPa. 
 
5.1.6. Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 
powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń  5  dla jednego obiektu.  
 
5.1.7. Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania 
zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż: 
 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 
 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
 
5.1.8. Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: 
- dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi   nie niższa 
niż + 5oC, lecz nie wyższa niż + 25oC. 
- dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8o C (temperatura podłoża musi być 
wyższa o 3o K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25o C. 
 
5.1.9. Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych należy stosować mieszalnik 
wolnoobrotowy. 
 
5.1.10. Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji powierzchniowej 
nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
 
5.1.11. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywać przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 
wad. 
 
5.1.12. Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy 
chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem 
(chyba, że "Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza 
poniżej 5oC i przegrzaniem powyżej 25oC. 
 
5.1.13. Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych 
urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą betonu należy do 
Wykonawcy. 
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5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 
5.2.1. Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych 
pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5oC i 
wyższych niż +25oC. 
5.2.2. Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników 
powinny odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
 
5.2.3. Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska.  Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu 
przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca 
obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji. 
 
5.2.4. Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie 
w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1.  Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z przygotowaniem 
powierzchni betonu oraz naniesieniem powłok należy do Wykonawcy. 
 
6.1.2. Do obowiązków Inżyniera należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 
zawartymi w niniejszej Specyfikacji. 
 
6.1.3. Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może 
poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 
 

6.2. Kontrola materiałów 
 
6.2.1.  Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i 
atesty materiałów. 
 
6.2.2. Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu 
opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. Kontrola przygotowania podłoża 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań podłoża. 

6.4. Kontrola wykonanych robót 
 
6.4.1.  Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki 
badań: 
- wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metodą określoną "pull off", przy 
średnicy krążka próbnego φ 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min 5   oznaczeniach wg 
PN-92/B-01814), 
- grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". 
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Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p. 2.2. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni podlegającej zabezpieczeniu. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiorowi podlegają: 
 
- roboty ulegające zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni betonu (odbiór 
międzyoperacyjny), 
- roboty po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 
 
8.2. Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy 
wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej, 
wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji 
kolejnej fazy robót. 
 
8.3. Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i 
spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:  
-  zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania 
robót, 
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków pływających i innych urządzeń 
pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym 
się ruchu drogowym na obiekcie lub pod obiektem, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonu, 
- oczyszczenie miejsca pracy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty badań i koszt sporządzenia Projektu organizacji 
robót.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
1. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie  w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok  ochronnych. 
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M.20.03.03. ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW ODPORNE NA 
ŚCIERANIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
nawierzchni chodników z żywicy epoksydowej na obiektach mostowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej na obiektach mostowych.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w ST. DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”.  

Nawierzchnia z żywicy epoksydowej - nawierzchnia jednowarstwowa z modyfikowanej smołą żywicy 
epoksydowej i specjalnie dobranego kruszywa, układana na zimno, o grubości około 6 mm. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
DMU.00.00.00. “Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Doboru typu zastosowanej nawierzchni, a tym samym materiałów podlegających wbudowaniu 
dokona Wykonawca. Dobrany typ nawierzchni podlega akceptacji przez Inżyniera.  

Dla dobranego typu nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przedłożyć Inżynierowi: 

- Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM,  

- atest producenta materiału na nawierzchnię, 

- instrukcję wykonania sporządzoną przez producenta. 

Zastosowana modyfikowana żywica winna spełniać następujące wymagania: 

- czas przydatności do użycia po wymieszaniu składników: ok. 30 min,  

- wytrzymałość na rozciąganie > 5,5 MPa/m2, 

- wydłużenie: 70% 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


106 

- twardość Shore’a (twardościomierz typu D) > 60. 

Kruszywo naturalne lub kamienne łamane o frakcji 2/4 o wymaganiach jak dla kruszyw do betonu (wg 
ST. M. 13.01.00).  

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt stosowany - wg instrukcji wykonania danego typu nawierzchni opracowanej przez Producenta. 
Dobrany sprzęt winien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

4. TRANSPORT 

 

Transport żywicy w szczelnych opakowaniach w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Transport 
kruszywa wg zasad ST. M. 13.01.00. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

- Wykonanie nawierzchni zgodne z warunkami określonymi w Aprobacie Technicznej oraz w  instrukcji 
wykonania sporządzonej przez Producenta. 

- Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy starannie oczyścić podłoże z części  luźnych, 
pyłów, olejów i innych elementów obniżających przyczepność. Oczyszczenie należy   wykonać przez 
piaskowanie, po którym należy wykonać odpylenie za pomocą odkurzacza   przemysłowego.  

- Temperatura podłoża w trakcie wykonywania nawierzchni powinna być nie niższa niż +8oC  i nie 
wyższa niż 30oC, oraz o minimum 3oC wyższa od punktu rosy.  

- Temperatura powietrza podczas układania nawierzchni powinna być wyższa od +12oC, a wilgotność 
względna powietrza w przedziale 50 do 85%.  

- Przez pierwsze 24 godziny po wykonaniu nawierzchni należy ją chronić przed deszczem i intensywnym 
promieniowaniem słonecznym, przez obłożenie szczelnymi plandekami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zakres kontroli 

Sprawdzeniu podlegają: 

- atesty i Aprobaty Techniczne, 

- termin ważności materiału określony przez producenta, 

- sposób przygotowania podłoża, 

- przebieg wykonywania robót, 

- jakość wykonania nawierzchni,  

- prawidłowość pielęgnacji nawierzchni po jej wykonaniu przez pierwsze 24 godziny. 

 

6.2. Badania 

Badaniom podlegają: 

- równość powierzchni wykonanej nawierzchni. Odchylenia mierzone na łacie o długości 4,0 m nie 
powinny być większe niż 3,0 mm. Odchyłki od spadku założonego w projekcie nie większe niż 0,2%,  

- wizualna ocena szczelności nawierzchni,  

- sprawdzenie spływalności wody po powierzchni nawierzchni,  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


107 

- sprawdzenie grubości ułożonej nawierzchni (zgodność z Dokumentacją Projektową). Dopuszczalna 
odchyłka grubości wynosi: +2 mm, -1 mm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 nawierzchni. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiorom podlegają: 

- materiał wbudowany według atestu wystawionego przez producenta, 

- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 

- końcowy odbiór nawierzchni na obiekcie.  

 

9. PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 nawierzchni wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, przygotowanie podłoża, ułożenie nawierzchni 
i jej pielęgnację oraz oczyszczenie stanowiska pracy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Nie występują 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


108 

 

M.22.00.00. PRACE REMONTOWE 
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M.22.01.03 OSADZENIE W BETONIE KOTEW I PRĘTÓW 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na osadzeniu w istniejącym betonie kotew lub prętów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu osadzenie w istniejącym betonie kotew lub prętów, a więc: 

1.4.20. wywiercenie w istniejącym betonie zbrojonym lub nie zbrojonym otworów o średnicy 
i głębokości podanej w Rysunkach,  

1.4.21. przygotowanie osadzanych prętów i kotew wraz z nagwintowaniem końców w przypadku 
kotew,  

1.4.22. osadzenie prętów lub kotew w wywierconych otworach, przy użyciu kompozycji na bazie 
żywic epoksydowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DMU.00.00.00.”Wymagania 
ogólne”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Pręty i kotwy 

Pręty i kotwy ze stali gatunku St3S-b i 18G2-b  

2.2. Kompozycje epoksydowe 

Do osadzania prętów w otworach stosować można dowolną kompozycję na bazie żywic 
epoksydowych posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM  

Zastosowana kompozycja epoksydowa winna być zaaprobowana przez Inżyniera. 

3. Sprzęt 

Wiercenie otworów można wykonywać dowolnymi wiertarkami obrotowymi zapewniającymi 
ciągłość prowadzonych prac i uzyskanie właściwej jakości robót.  

Przewidywany przez Wykonawcę sprzęt podlega uzgodnieniu z Inżynierem. 

Zastosowanie przez Wykonawcę do wykonania cylindrycznego otworu wiertła o średnicy 
większej lub mniejszej od nominalnej średnicy otworu podanej w Rysunkach wymaga zgody Inżyniera. 
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4.  Transport 

Transport stali zbrojeniowej i stalowych prętów łącznikowych wg Specyfikacji M.12.01.00.  

Transport żywicy w opakowaniach dowolnymi krytymi środkami transportowymi w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniami opakowań. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne  

Wiercenie otworów musi być zgodne z Rysunkami co do rozstawu, średnic i głębokości 
otworów. 

Przed przystąpieniem do robót wiertniczych należy wykonać niezbędne pomosty i rusztowania 
umożliwiające dostęp do konstrukcji w miejscach wykonywania odwiertów oraz zapewniające 
bezpieczeństwo pracy obsługi oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg. 

Po wywierceniu otworów należy je oczyścić strumieniem sprężonego powietrza o ciśnieniu nie 
mniejszym niż 0,6 MPa i zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Prace przy użyciu kompozycji epoksydowej prowadzone winny być zgodnie z instrukcją jej 
stosowania podaną przez Producenta.  

Pręty i kotwy przed ich osadzeniem w otworach muszą być oczyszczone z zabrudzeń i rdzy. 

W przypadku gdy osadzane w betonie kotwy lub pręty przebijają izolację papową, należy 
zastosować metody i środki zapewniające szczelność izolacji w miejscach przebicia, które podlegają 
akceptacji przez Inżyniera. 

5.2.  Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie lub 
pod obiektem oraz ochrona użytkowników obiektu przed zakurzeniem lub zamoczeniem wodą użytą do 
chłodzenia wiertła, należy do obowiązku Wykonawcy.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zakres kontroli jakości 

Kontrola wykonania robót obejmuje: 

1.4.23. sprawdzenie zgodności rozmieszczenia i wymiarów wierconych otworów z Rysunkami, 

1.4.24. sprawdzenie czystości otworów, 

1.4.25. badanie stali zbrojeniowej wg Specyfikacji M.12.01.00., 

1.4.26. sprawdzenie zgodności wymiarów osadzonych prętów łącznikowych i kotew z Rysunkami,  

1.4.27. sprawdzenie przedłożonego przez Wykonawcę certyfikatu dla kompozycji epoksydowej 
oraz sprawdzenie okresu jej trwałości,  

1.4.28. sprawdzenie prawidłowości osadzenia prętów lub kotew na podstawie badań wg punktu 6.3. 
niniejszej Specyfikacji. 

6.2. Tolerancje wykonania 

Średnica osadzonych prętów:   +0,3 mm, -0,5 mm.  

Długość osadzonych prętów:  ± 5 mm. 

Rozstaw otworów:   ± 1 cm. 

Wzajemny rozstaw kotew w jednej grupie (dla zamocowania jednego elementu): ±2 mm. 
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6.3. Badanie prawidłowości osadzenie w betonie prętów i kotew 

Wstępne badanie (przed przystąpieniem do właściwych robót przy dyblowaniu) dla 3 sztuk 
osadzonych na epoksydzie w otworach prętów - celem stwierdzenia prawidłowości zastosowanej 
technologii robót.  

Badanie kontrolne po ukończeniu dyblowania dla 5 losowo wybranych przez Inżyniera 
osadzonych prętów łącznikowych.  

6.3.1. Opis badania.  

Zakotwiony w betonie pręt poddaje się wyciąganiu siłą  

NR = 0,60 x π x ld x d x Rp 

gdzie: 

ld - długość części kotwy osadzonej w otworze 

d  - średnica otworu 

Rp - obliczeniowa przyczepność pręta do betonu wg tab. 22 PN-91/S-10042 

Próbę można uznać za pozytywną, jeśli pod wpływem przyłożonej siły nie nastąpi wysunięcie 
się pręta z betonu o więcej niż 0,5 mm. 

7. Odbiór robót 

Odbiorom podlegają: 

1.4.29. stal na pręty łącznikowe,  

1.4.30. wywiercone otwory na pręty zespalające (przed osadzeniem prętów) wraz z ich 
oczyszczeniem, 

1.4.31. kompozycja epoksydowa służąca do osadzania prętów, 

1.4.32. osadzanie prętów zespalających,. 

Odbiór końcowy na podstawie wyników badań określonych w punkcie 6.3 niniejszej 
Specyfikacji. 

8. Zakres rzeczowy robót 

Wykonanie robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje:  

1.4.33. opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót wraz z uzyskaniem akceptacji 
Inżyniera, 

1.4.34. dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

1.4.35. wykonanie wymaganych badań,  

1.4.36. wykonanie niezbędnych rusztowań i podestów roboczych, 

1.4.37. wywiercenie otworów w istniejącym betonie wraz z ich oczyszczeniem,  

1.4.38. dostarczenie i przygotowanie kotew i prętów podlegających osadzeniu,  

1.4.39. osadzenie w otworach prętów lub kotew – mechanicznie (kotwy rozporowe) lub za pomocą 
kompozycji epoksydowej (kotwy chemiczne), 

1.4.40. oczyszczenie stanowiska pracy, 

1.4.41. wywóz ubytków i odpadów  

1.4.42. dostarczenie materiałów pomocniczych 

 

9.  Przepisy związane 

Instrukcje producenta kompozycji epoksydowych i podręczniki producenta wyposażenia. 
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Przepisy dotyczące stali zbrojeniowej zawarte w Specyfikacji M.12.01.00. 
 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


113 

M.24.00.00. ROBOTY REMONTOWE – KONSTRUKCJE BETONOWE 
M.24.01.01 LIKWIDACJA UBYTKÓW BETONU PRZY POMOCY ZAPRAWY 

NAPRAWCZEJ 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące: 

1.4.43. wypełniania lokalnych ubytków w betonie, 

1.4.44. wypełniania wszelkiego typu otworów technologicznych, 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu likwidację ubytków betonu  w istniejących obiektach mostowych.  

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą następujących robót: 

1.4.45. przygotowania podłoża betonowego, 

1.4.46. wypełniania ubytków o głębokości do 6 cm, 

1.4.47. wypełniania otworów technologicznych w betonie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Ubytek - odspojenie części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego. 

Powłoka antykorozyjna zbrojenia - warstwa służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i 
zwiększenia przyczepności do stali materiału wypełniającego ubytek.  

Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 

Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji. DMU.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
DMU.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

2. Materiały 

Do naprawy ubytków w betonie należy stosować bezskurczowe zaprawy cementowe z 
dodatkiem piasku oraz innych składników. 
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2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wyrób powinien posiadać aktualną Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.  

2.1.2. Do naprawy ubytków w betonie można stosować tylko materiały o nie przeterminowanej 
przydatności do stosowania.  

2.1.3. Na żądanie Inżyniera, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu materiałów, 
składników materiałów do naprawy ubytków i przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z 
atestami tych materiałów.  

2.2. Wymagania szczegółowe 

Stwardniałe zaprawy powinny spełniać następujące wymagania: 

1.4.48. średnia wytrzymałość na ściskanie: 

po  7 d    ≥ 30 MPa wg PN-B-04500 : 1985 

po 28 d    ≥ 45 MPa wg PN-B-04500 : 1985  

1.4.49. średnia wytrzymałość na zginanie: 

po  7 d    ≥ 5 MPa wg PN-B-04500 : 1985  

po 28 d    ≥ 9 MPa wg PN-B-04500 : 1985  

1.4.50. skurcz po 90 d   ≤ 1,0 ‰ 

1.4.51. wytrzymałość na odrywanie od podłoża badania metodą „pull - off”:    

przed badaniem mrozoodporności ≥ 1,5 MPa - procedura PB-TM-X3 

po badaniu mrozoodporności  ≥ 1,2 MPa - procedura PB-TM-X3 

1.4.52. przyczepność do stali zbrojeniowej: 

gładkiej     ≥ 3,5 MPa - procedura PB-TM-X2 

żebrowanej   ≥ 4,5 MPa - procedura PB-TM-X2 

3. Sprzęt 

3.1. Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do uzupełniania ubytków betonu powinny 
zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót.  

3.2. Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót należy do Wykonawcy, ale musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.3. W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub  narzędzia nie zapewniają bezawaryjnej 
pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Inżynier może zażądać zmiany stosowanego 
sprzętu lub narzędzi.  

4. Transport 

Sposób transportu materiałów, konstrukcji lub wyrobów przewidzianych do uzupełnienia 
ubytków betonu nie może powodować obniżenia ich jakości lub trwałych uszkodzeń. 

Wyboru środków transportu dokonuje Wykonawca. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Roboty objęte niniejszą Specyfikacją powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac 
wydane przez producentów materiałów do napraw betonów. Roboty należy prowadzić przy 
temperaturze otoczenia powyżej + 5oC. 

5.1.2. Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez: 

1.4.53. usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na 
korozję betonu oraz stali, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem, 

1.4.54. oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części 
luźnych, 

1.4.55. krawędzie miejsc naprawianych należy naciąć piłą tarczową prostopadle do naprawianej 
powierzchni na głębokość około 1 cm, 

1.4.56. oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych do 2o czystości wg PN-ISO 8501-1:1996 

1.4.57. podłoże powinno być uszorstnione - lokalne nierówności i zagłębienia nie powinny być 
mniejsze niz 5 mm, 

1.4.58. przed wypełnieniem ubytku zaprawą, przygotowaną powierzchnię należy nawilżać zgodnie 
z zaleceniami producenta zaprawy. 

1.4.59. prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać  następujące 
wymagania: 

 wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814 

   wartość średnia            ≥ 1,5 MPa 

   wartość minimalna  1,0 MPa 

1.4.60. należy wykonać jedno oznaczenie na 5 m2 powierzchni podłoża przy czym minimalna 
liczba oznaczeń wynosi 2 dla jednego naprawianego elementu. 

5.1.3.  Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczającej wytrzymałości na 
odrywanie można stosować wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod 
warunkiem, że nie zostanie naruszona struktura pozostałego betonu i zbrojenia w naprawianym 
elemencie. Nie dopuszcza się do tego typu prac stosowania udarowych młotów 
wyburzeniowych. 

5.1.4.  Mieszanie zaprawy należy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem warunków 
podanych w „Instrukcji technologicznej”. Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna.  

5.1.5.  Temperatura powietrza powinna wynosić nie mniej niż + 5oC.  

Niezbędne deskowanie do naprawy betonu powinno spełniać wymagania wg PN-63/B-06251 p.2. 

5.1.7.   Wykonaną naprawę należy pielęgnować zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy. 
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5.1.8.  Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i 
innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do prowadzenia prac związanych z naprawą 
betonu należy do Wykonawcy. 

5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 

5.2.1.  Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod 
obiektem, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy 
do Wykonawcy.  

5.2.2. Sposób prowadzenia  prac związanych z naprawą ubytków w betonie nie może powodować 
zanieczyszczenia środowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca obowiązany jest usunąć 
z terenu robót. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Zasady ogólne 

6.1.1. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów, podłoża i jakości robót związanych z 
wypełnianiem ubytków w betonie należy do Wykonawcy.  

6.2. Kontrola materiałów 

6.2.1.  Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne 
IBDiM i atesty materiałów. 

6.2.2.  Inżynier obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowania, 
stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji wyniki badań 
przygotowania podłoża, przygotowania powierzchni stali oraz przygotowania szalunków wg p.5.1.  

6.4. Kontrola wykonanych robót 

1.4.61. Podczas wykonywania robót Wykonawca obowiązany jest pobrać próbki w celu określenia 
wytrzymałości zastosowanej zaprawy na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu. 

1.4.62. Kontroli podlega wytrzymałość nałożonej warstwy materiału na odrywanie od podłoża 
określona metodą   „pull-off”, przy średnicy krążka próbnego φ 50 mm (wg zasady - 1 
oznaczenie na 10 m2, ale nie mniej niż 2 oznaczenia dla jednego obiektu) wg PN-92/B-01814). 

Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla materiałów w p. 2. 

7. Odbiór robót 

7.1. Odbiorowi podlegają: 

1.4.63. roboty ulegające zakryciu w trakcie uzupełniania ubytków, wypełniania otworów 
technologicznych oraz wykonywania warstw wyrównawczych i spadkowych powierzchni płyty 
betonowej (odbiór międzyoperacyjny),  

1.4.64. roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).  
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7.2. Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku 
Budowy wykonania robót określonego rodzaju zgodnie z Rysunkami, wymaganiami zawartymi 
w Specyfikacji oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji kolejnej 
fazy robót. 

7.3. Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inżyniera w Dzienniku Budowy 
zakończenia wszystkich robót związanych z uzupełnianiem ubytków, (z wypełnianiem otworów 
technologicznych lub wykonania warstw wyrównawczych i spadkowych powierzchni płyty 
betonowej), a także spełnienia wymagań określonych w rysunkach, Specyfikacji  oraz innych 
warunków dotyczących robót zawartych w umowie.  

8. Zakres rzeczowy robót 

Wykonanie robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 

1.4.65. opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzgodnienie go z Inżynierem, 

1.4.66. zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do 
wykonania robót, 

1.4.67. wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, 

1.4.68. użycie środków pływających i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do wykonania 
lub zabezpieczenia robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, 

1.4.69. przygotowanie podłoża, 

1.4.70. oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne prętów zbrojeniowych, 

1.4.71. wykonanie robót przez wypełnienie ubytków zaprawą  

1.4.72. pielęgnacja nałożonej zaprawy 

1.4.73. oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

9. Przepisy związane 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 

PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 
badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły.  
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.  
Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach 
mostowych (WTW), Studia i materiały IBDiM, Zeszyt 32, Warszawa 1990.  

Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z włóknami stalowymi do naprawy 
obiektów mostowych WTW nr 5M/91, GDDP, Warszawa 1991 r.  

Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach, IBDiM, 
Warszawa 1992.  
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M.24.04.03 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI NIOSĄCEJ 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
elementów żelbetowych lub sprężonych konstrukcji niosących dla istniejących obiektów mostowych, jako 
części składowej robót przy przebudowie dla tych obiektów lub jako części składowej całkowitej rozbiórki 
obiektu. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

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

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
− rozbiórkę części ustroju niosącego (płyty pomostowej, gzymsu) w związku z jego przebudową, 
− całkowitą rozbiórkę istniejących ustrojów niosących żelbetowych lub sprężonych w obiektach 

przeznaczonych do całkowitej rozbiórki, 
− rozbiórka prefabrykowanych elementów rurowych w przypadku rozbiórki istniejących przepustów. 

Roboty rozbiórkowe objęte niniejszą Specyfikacją obejmują również rozebranie wszystkich elementów 
wbudowanych w ustrój niosący, a więc: wpustów, sączków odwadniających, blach łożyskowych, 
elementów mocujących dylatację itp. 

1.4.  Określenia podstawowe 

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

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały wbudowane nie występują. 

Materiały służące do obsługi pracy zastosowanego sprzętu dla prac rozbiórkowych nie są objęte niniejszą 
Specyfikacją. 
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3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie 
organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach zastosowany sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń pozostających elementów konstrukcji nośnej i podpór obiektu. Przy rozbiórce 
całego ustroju niosącego stosowanie tego zastrzeżenia odnosi się do wykorzystywanych istniejących 
podpór obiektu. 

W uzasadnionych przypadkach, gdzie brak przeciwwskazań (brak zabudowy, brak ruchu kołowego i 
pieszego, brak obiektów dla których szkodliwy jest nadmierny hałas) dopuszcza się użycie ciężkiego 
sprzętu udarowego i roboty strzałowe po akceptacji Inżyniera. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Transport sprzętu i odwóz gruzu dowolnymi środkami transportowymi. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

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

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca sporządzi we własnym zakresie i przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze 
rusztowań i podestów roboczych, Projekt technologii robót rozbiórkowych oraz Projekt organizacji robót, 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty. 

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych ustrojów niosących należy stosować rusztowania zabezpieczające 
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne i cieki wodne położone pod obiektami oraz podesty 
robocze.  

Przy prowadzeniu robót rozbiórkowych na istniejących obiektach poddawanych przebudowie: 
− prace rozbiórkowe powinny być prowadzone sposobem wyburzenia lekkimi młotami 

pneumatycznymi lub elektrycznymi względnie, gdy zezwalają na to warunki lokalne, sposobem 
hydrodynamicznym, bez stosowania robót strzałowych, 

− przy rozbiórce betonu należy odsłonić bez naruszania ich całości wszystkie pręty wystające z części 
konstrukcji nie ulegającej wyburzeniu, celem ich wbetonowania w elementy dobetonowywane w 
trakcie prac remontowych, 

− pręty j.w. winny być po ukończeniu prac remontowych oczyszczone z resztek betonu i ewentualnych 
produktów korozji przez piaskowanie, a następnie wyprostowane. 

Zastrzeżeń tych nie stosuje się przy rozbiórce całych obiektów.  
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:  
− zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi (ogrodzenia, znaki ostrzegawcze), 
− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami, 
− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice), 
− o terminie robót strzałowych powiadomić Urząd Gminy na którego terenie znajdują się roboty oraz 

zainteresowane instytucje, 
−  na czas wybuchów uniemożliwić wstęp na zagrożony teren osobom obcym (wystawić wartowników). 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 
− rusztowania i podesty robocze, 
− zgodność prowadzenia robót z Projektem technologii i organizacji robót rozbiórkowych, 
− prawidłowość odsłonięcia, oczyszczenia i prostowania prętów zbrojeniowych wystających z 

elementów pozostawianych (kontrola wizualna). 
− zgodność zakresu robót z Dokumentacją Projektową. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3 (metr sześcienny) obmierzonego przed rozbiórką. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Odbiorom podlegają: 
− przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania i podesty robocze, 
− odbiór końcowy - stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w Dokumentacji 

Projektowej oraz odbiór prawidłowości odsłonięcia prętów pozostających w konstrukcji. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
− zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie , zamontowanie i rozbiórkę podestów roboczych i rusztowań oraz podestów 

zabezpieczających przed spadaniem gruzu, 
− wykonanie prac rozbiórkowych, 
− oczyszczenie i wyprostowanie odsłoniętych prętów pozostających w konstrukcji (tylko dla obiektów 

przebudowowywanych), 
− odwóz gruzu łącznie z kosztami składowania, 
− przygotowanie dojazdów dla sprzętu odwożącego gruz, 
− oczyszczenie miejsca pracy, 
− koszty zabezpieczenia BHP,  
− koszty sporządzenia rysunków i Projektów wymienionych w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

Uzyskany gruz oraz rozbierane elementy rurowe stanowią własność Wykonawcy robót. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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M.14.01.06. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI 
STALOWYCH 
 
M.14.01.06. MALOWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ USTROJU NOŚNEGO 
 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z pokrywaniem powłokami malarskimi konstrukcji stalowych obiektów mostowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

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

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy pokrywaniu powłokami 
malarskimi konstrukcji stalowych i obejmują: 

przygotowanie powierzchni do malowania,  

nanoszenie warstwy gruntu i międzywarstwy, 

nanoszenie farb nawierzchniowych. 

Przygotowanie powierzchni do malowania i nanoszenie farby do gruntowania i międzywarstwy 
na nowe elementy ma miejsce w wytwórni, a na budowie, po montażu konstrukcji, zachodzi potrzeba 
wykonania tych czynności w miejscach styku i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu bądź 
montażu. 

Ostatnim etapem zabezpieczenia antykorozyjnego jest nanoszenie warstw farb 
nawierzchniowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji D-M.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 

Aklimatyzacja (sezonowanie) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią 
zakładanych właściwości użytkowych. 

Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim 
funkcję ochronną.  

Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu 
uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia 
mechaniczne. 

Punkt rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 
obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego obiektu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się 
wody zawartej w powietrzu. 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości 
przewidzianej dla danego wyrobu. 
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Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu 
lub jego elementu na działanie korozji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00.  „Wymagania 
ogólne”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne 
Konstrukcja stalowa podlegająca zabezpieczeniu wymaga zastosowania specyficznych 

zestawów malarskich o podwyższonej trwałości, a to ze względu na warunki jej pracy, cechujące się 
następującymi właściwościami: 

− trudności z renowacją powłok (pod obiektem wzdłuż konstrukcji przebiegają ciągi komunikacyjne, 
dla których zachowana musi być ciągłość ruchu), 

− konstrukcja jest szczególnie eksponowana na działanie promieni ultrafioletowych, 

− konstrukcja podlega dużym odkształceniom, wymagana jest więc duża elastyczność 
zastosowanych powłok. 

Dobór zestawu malarskiego musi ściśle odpowiadać powyższym warunkom, co uwzględnione 
zostało w warunkach niniejszej Specyfikacji. 

2.2. Wymagania formalne 
Zestawu pokryć malarskich dokonuje Wykonawca, a szczegóły przedkłada Inżynierowi do 

zatwierdzenia. 

Dobrany zestaw pokryć winien: 

− posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM 

− odpowiadać warunkom niniejszej Specyfikacji 

− podlegać akceptacji Inżyniera 

 

2.3. Podstawowe materiały zestawu malarskiego 
a) dla warstwy gruntującej: 

Dwuskładnikowa farba gruntująca na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentów i pyłu 
cynkowego. Grubość powłoki minimum 60µm – grubość suchej powłoki. 

b) dla międzywarstwy: 

Dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem metalicznym. Grubość 
powłoki minimum 100µm – grubość suchej powłoki. 

c) dla warstwy nawierzchniowej: 

Dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu, dostępna w kolorach matowych. 
Grubość powłoki minimum 80µm – grubość suchej powłoki. 

 Wszystkie powyższe farby muszą mieć odporności na działanie temperatury w suchej 
atmosferze minimum 150°C a przy krótkotrwałym działaniu temperatury (w czasie kilku godzin) minimum 
180°C, natomiast w wilgotnej atmosferze (konsolidacja pary wodnej przy gwałtownym ochłodzeniu) 
minimum 100°C. 

 Pozostałe własności farb zgodne z kartami technicznymi produktów sporządzonymi 
przez ich Producenta. Karty te należy przedłożyć Inżynierowi przy uzyskiwaniu jego akceptacji 
dla dobranego zestawu malarskiego. 
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2.4. Kolor pokrycia malarskiego 

Kolory dwóch pierwszych warstw dowolne, ale różniące się zdecydowanie dla róźnych warstw. 

Kolor wierzchniej warstwy pokrycia dobiera Wykonawca i przedkłada Inżynierowi do akceptacji. 

 

 

 

2.5.  Wymagania dla kompletnej powłoki zestawu antykorozyjnego 

L.p. WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKI WYMAGANIA BADANIA WG 

1 2 3 4 5 

1 Minimalna grubość suchej powłoki µm 240 PN-93/C-81515 

2 Przyczepność farby gruntującej do 
podłoża 

stopień 1 PN-80/C-81531  
p.1.2.1. 

3 Przyczepność międzywarstwy stopień 1-2 PN-80/C-81531  
p.1.2.1. 

4 Przyczepność zestawu stopień 1-2 PN-80/C-81531  
p.1.2.1. 

5 Przyczepność zestawu po badaniach 
korozyjnych 

stopień 2 PN-80/C-81531  
p.1.2.1. 

6 Odporność w zanurzeniu w wodzie 
destylowanej - cykle mokro/suche 
16h/8h: 

- 
 Procedura IBDiM 

 powłoka z nacięciem 1)  -  

 powłoka bez nacięcia  50 cykli, powłoka 
bez zmian 2) 

 

7 Odporność w zanurzeniu w kwaśnym 
deszczu - cykle mokro/suche 16h/8h: -  Procedura IBDiM 

 powłoka z nacięciem 1)  -  

 powłoka bez nacięcia  50 cykli, powłoka 
bez zmian 2) 

 

8 Odporność w komorze solnej: -  PN-88/C-81523 

 powłoka z nacięciem 1) 

czas obciążenia 

dopuszczalne odległości od rysy: 

korozja 

pęcherze  

 

 

1440 h 

 

3 mm 

8 mm 

 

 powłoka bez nacięcia 

czas obciążenia 

dopuszczalne odległości od rysy: 

korozja 

pęcherze 

 

 

1440 h 

powłoka bez 
zmian 2) 

 

9 Odporność w komorze UV: -  PN-93/C-81548 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


126 

 powłoka z nacięciem 1)  -  

 powłoka bez nacięcia 

 

500 h;                
dop. nieznaczna 
zmiana barwy 
oraz zmiana 
połysku do 50%3) 
kredowanie max     
2 stopień4) 

 

10 Wartość rezystancji powłok mierzona 
metodą spektroskopii impedancyjnej 
po badaniach korozyjnych wg 
punktów 1÷3 

- 

 Procedura IBDiM 

 powłoka z nacięciem 1)  -  

 powłoka bez nacięcia 

 

obniżenie 
rezystancji 
powłoki o 
max.20% jednak 
do wartości nie 
mniejszej niż 
108Ωcm2 

 

11 Odporność na zmienne temperatury 
od -25°C do +55°C - 

300 cykli po 4 h 
powłoka bez 
zmian 2) 

PN-88/C-81556 

 

1)  Nacięcie wykonane wg PN-88/C-81523 

2)  Zniszczenie powłok określane wg PN-86/C-81555 

3)  Oznaczenie połysku wg PN-81/C-81550 

4)  Oznaczenie kredowania wg PN-82/C-81544 

2.6. Wymagania szczegółowe 

Preparaty stosowane na powłoki nawierzchniowe powinny gwarantować możliwość nanoszenia 
jednorazowo warstwy o grubości do 100 µm w stanie suchym. 

Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych 
zawartych w kartach technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. 
Na każdym opakowaniu dostarczonej farby muszą być wszystkie napisy po polsku. Farby należy 
przechowywać w warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. 

Z uwagi na to, że są to farby dwuskładnikowe należy ściśle przestrzegać i kontrolować podane 
przez producenta warunki mieszania i czasy przydatności do użycia po zmieszaniu. Na pojemniku ze 
zmieszaną farbą musi być umieszczona na widocznym miejscu godzina przydatności farby do użycia. 

2.7. Składowanie materiałów 

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów 
materiałów łatwo palnych zgodnie z normą PN-89/C-81400. 

Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +4 do +25oC. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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3.2. Sprzęt do czyszczenia konstrukcji 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i 
suchego powietrza. 

3.3. Sprzęt do malowania 

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami 
nakładania farb dostarczonymi przez producenta farb. Wymaganie to odnosi się przede wszystkim do 
metod aplikacji i parametrów technologicznych nanoszenia. Podane w kartach technicznych typy 
pistoletów i pomp nie mają charakteru obligatoryjnego i mogą być zastąpione sprzętem o zbliżonych 
właściwościach technicznych dostępnym w kraju. Rodzaj użytego sprzętu podlega akceptacji przez 
Inżyniera. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na  próbnych 
powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

3. TRANSPORT 

 

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem 
obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN-89/C-81400. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Program Zapenienia Jakości zawierający 
projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonane 
pokrywanie powłokami malarskimi. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do malowania 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega nausunięciu z 
powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, 
wilgoci i resztek  z procesu spawania. Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy 
wykonać przy pomocy metody strumieniowo - ściernej (śrutowanie). Przedtem należy jednak usunąć z 
powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, smary) - zaleca się używanie do tego 
celu rozcieńczalników, dopuszczając używanie innych środków o podobnej skuteczności. 

Wymagana chropowatość powierzchni przed ułożeniem warstwy gruntującej Ry5 (Rz) = 25-
75 µm, wg PN-ISO 8503.  

Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy 
pomocy szczotek z włosia lub przy pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego 
powietrza bądź przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. 

W miejscach spoin w celu usunięcia topnika po spawaniu, wyprysków i wygładzenia ostrych 
krawędzi należy wykonać szlifowanie.  

Przygotowanie powierzchni stali do malowania musi być zgodne z normą PN-ISO/8501. 

Oczyszczone powierzchnie należy pokryć farbą do gruntowania nie później niż po upływie 3 
godzin od czyszczenia.  

Dla nowych konstrukcji wymagane jest oczyszczenie powierzchni do stopnia czystości Sa 2 1/2 
wg PN-ISO 8503. 

Sposób czyszczenia pozostawia się do uznania Wykonawcy, musi on jednak gwarantować 
uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inżyniera. Inżynier ma prawo 
dokonania odbioru oczyszczanych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej.  
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5.2.2. Nanoszenie powłok malarskich 

Nanoszenie farb należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inżynier może 
zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu 
oceny ich jakości, przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę 
technik nanoszenia powłok i eliminacji technik nie gwarantujących odpowiedniej jakości robót. 

5.2.2.1. Warunki wykonywania prac malarskich 

Temperatura farby podczas jej nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także 
temperatura i wilgotność względna powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach 
technicznych poszczególnych produktów. Zwraca się uwagę na zróżnicowaną tolerancję poszczególnych 
produktów, na wilgotność powietrza oraz temperaturę powietrza i malowanej konstrukcji. 

Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy - 
temperatura powinna być wyższa o co najmniej 2oC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić 
powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4oBeauforta lub 
silniejszym). Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15÷25oC. 

Należy przestrzegać  warunku, by świeża powłoka malarska nie była narażona w czasie 
schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Należy przestrzegać czasu schnięcia poszczególnych warstw.  

5.2.2.2. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości , termin przydatności 
do aplikacji. Inżynier może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, 
przewidzianych w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich 
normach. 

Każdy materiał powłokowy należy przygotowywać do stosowania ściśle wg procedury podanej 
we właściwej dla danego materiału karcie technicznej. W ogólnym ujęciu na procedurę tą składają się: 
mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, mieszanie ze sobą w 
określonych proporcjach i określony sposób poszczególnych składników (opakowań), dodawanie 
rozcieńczalnika o rodzaju i w ilościach dostosowanych do metody aplikacji (i ewentualnie do temperatury 
otoczenia).  

Zaleca się używanie mieszadeł mechanicznych.  

Zwraca się uwagę, że wytypowane w niniejszej Specyfikacji farby są chemoutwardzalne i w 
związku z tym mają ograniczoną żywotność po wymieszaniu składników. Dlatego należy bezwzględnie 
przestrzegać zużywania całej przygotowanej do stosowania ilości farby w okresie, w którym zachowuje 
ona swoją żywotność.  

Sprzęt do malowania (pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle) należy myć bezpośrednio po 
użyciu stosując rozcieńczalniki zalecane przez producentów farb. 

5.2.2.3. Gruntowanie i nakładanie międzywarstwy 

Farby do gruntowania należy nanosić w sposób określony w kartach technicznych 
odpowiadających tym farbom. Szczególną uwagę należy poświęcić starannemu zagruntowaniu spoin i 
krawędzi z tym, że krawędzie przewidziane do wykonania spoin nie powinny mieć powłoki malarskiej w 
pasach o szerokości 50 mm. Pasy te na okres transportu i składowania konstrukcji powinny być 
zabezpieczone spawalnym gruntem ochrony czasowej zapewniający ochronę na okres do 12 miesięcy. 
Grunt ten musi być kompatybilny z innymi stosowanymi gruntami.  

Nanoszenie następnej warstwy - międzywarstwy epoksydowej może się odbywać po upływie 
wymaganego podanego przez producenta dla danego gruntu czasu do nakładania następnej powłoki. 
Czas ten zależy głównie od temperatury i wilgotności w zależności od stosowanych preparatów.  

5.2.2.4. Nanoszenie farb nawierzchniowych 

Farby nawierzchniowe należy nanosić na konstrukcje już pokryte międzywarstwą. Powierzchnia 
nowych elementów po transporcie i składowaniu musi zostać oczyszczona. Jeżeli został przekroczony 
okres jaki producent farb przewiduje pomiędzy nakładaniem międzywarstwy a nakładaniem 
nawierzchniowej farby należy przeprowadzić zalecane przez niego przygotowanie powierzchni np. przez 
umycie powierzchni odpowiednim rozcieńczalnikiem. Farby nawierzchniowe należy nanosić w sposób 
określony w kartach technicznych, odpowiadających tym farbom. 
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5.2.2.5. Malowanie konstrukcji w miejscach styku 

Malowanie spoin po ich wykonaniu wymaga bardzo starannego oczyszczenia przylegających 
powierzchni stalowych. Szwy spawalnicze należy wyrównać przez oszlifowanie i natychmiast po 
oczyszczeniu nałożyć warstwę farby do gruntowania, a następne warstwy nanosić wg zasad niniejszej 
Specyfikacji. 

5.2.2.6. Powierzchnie przeznaczone do zabetonowania 

Powierzchni przeznaczonych do późniejszego zabetonowania (np. górne powierzchnie pasów 
górnych mostów zespolonych) nie należy pokrywać powłokami malarskimi. 

Powierzchnie te bezpośrednio przed ułożeniem betonu należy oczyścić szczotkami. 

5.2.3. Użytkowanie powłok malarskich 

Konstrukcjom zagruntowanym należy w czasie ich składowania zapewnić odpowiednie warunki, 
chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. Powłoki malarskie winny być chronione w czasie 
transportu elementów przez odpowiednie przekładki z gumy lub filcu, a elementy muszą być 
odpowiednio mocowane. Elementy konstrukcyjne powinny być zaopatrzone w uchwyty ułatwiające 
załadunek i rozładunek. Nie dopuszcza się składowania elementów konstrukcji bezpośrednio na ziemi, 
winny być składowane na podkładkach z drewna, stali lub betonu, co najmniej 300 mm nad poziomem 
terenu. 

Elementy zagruntowane można transportować po całkowitym wychnięciu powłoki.  

Nanoszenie betonu na elementy lub układanie prefabrykatów, bądź asfaltu lanego, może mieć 
miejsce dopiero po okresie aklimatyzacji (sezonowaniu) powłoki.  

5.3. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Prace związane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże zagrożenie dla 
zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń odnośnie wykonywanych prac: 

− czyszczenie strumieniowo-ścierne winno odbywać się w zamkniętych pomieszczeniach 
obsługiwanych z zewnątrz. Gdy odbywa się ono z udziałem pracownika, to należy go zaopatrzyć 
w pyłoszczelny skafander z doprowadzeniem i odprowadzeniem powietrza. Przy  śrutowaniu 
pracownik winien mieć kask dźwiękochłonny, a przy czyszczeniu szczotkami  okulary ochronne,  

− przy pracach związanych z transportem, przechowywaniem i nakładaniem materiałów  
malarskich należy przestrzegać zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać 
żywności i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać  
posiłków w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farbą tamponem zwilżonym  w 
rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu wodą z mydłem, skórę rąk i twarzy posmarować  przed 
pracą odpowiednim kremem ochronnym.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest 
zobowiązany przedstawić orzeczenie kontroli o jakości wyrobu, a na życzenie Inżyniera zaświadczenie o 
wynikach ostatnio przeprowadzonych badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu, 
Wykonawca powinien przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonymi w 
normach przedmiotowych i w zakresie badań wymaganych przez Inżyniera. 

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocenę przygotowania powierzchni stali do malowania przeprowadza się w oparciu o PN-70/H-
97052 oraz wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej 
Specyfikacji. Polega ona na wizualnej ocenie stopnia czystości i chropowatości powierzchni stali oraz 
ocenie stanu powierzchni (suchość, brak zapyleń i zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy 
nalotowej). Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż 
po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości 
przeprowadza się w oparciu o PN-ISO 8501 oraz PN-ISO 8503.  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


130 

6.3. Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego 
sprzętu, techniki nakładania materiału malarskiego i stosowanych parametrów technologicznych oraz 
przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych 
powłok a także przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok.  

Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych 
warstw wg PN-93/C-81545.  

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich.  

6.4. Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po zagruntowaniu przed wysyłką elementów 
konstrukcji na budowę oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Ocenę dokonuje się pod kątem 
grubości, porowatości i przyczepności pokrycia oraz wyglądu powłoki malarskiej. Badania przeprowadza 
się na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach.  

Grubość powłoki winna być zgodna z niniejszą Specyfikacją. Mierzy się ją przy pomocy metod 
nieniszczących, przy pomocy przyrządów magnetyczno - indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub 
innych zapewniających dokładność ±10%.  

Pomiar należy wykonać w co najmniej 7 punktach konstrukcji, a za wynik ostateczny pomiaru 
należy przyjąć średnią arytmetyczną  wyników uzyskanych z 5 pomiarów, po odrzuceniu 2 najwyższych 
odczytów z 7 pomiarów. Średnia ta nie może wynosić mniej niż grubość ustalona dla danej powłoki. 

Badanie porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. 

Badanie przyczepności pokryć malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531.  

Powłoka uszkodzona w miejscach wykonywania oznaczeń powinna być naprawiona pędzlem, z 
zastosowaniem farb wg niniejszej Specyfikacji.  

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym o 
mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni.  

Warstwy gruntowe nie powinny mieć pomarszczeń i zacieków oraz wygląd matowy. 

Warstwy nawierzchniowe powinny mieć powierzchnię gładka bez pomarszczeń, zacieków i 
chropowatości. 

Powłoka nie może odstawać od podłoża i mieć wtrącenia ciał obcych 

.  

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1Mg (megagram) albo 1m2 (metr kwadratowy) konstrukcji stalowej 
podlegającej pokryciu malarskiemu trójwarstwowemu o łącznej grubości 240µm (60µm+100µm+80µm). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M.00.00.00. . „Wymagania ogólne”. 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
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− zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

− czyszczenie konstrukcji, 

− wykonanie powłok na powierzchniach przewidzianych w Rysunkach z zastosowaniem pokryć 
malarskich zgodnych z warunkami Specyfikacji i zaakceptowanych przez Inżyniera, 

− wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów w niniejszej Specyfikacji, 

− dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 
poszczególnymi operacjami (warstwami), 

− zabezpieczenie wykonywanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 
atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów, 

− demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy, 

− zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 
dostarczonych z wytwórni elementów konstrukcji, 

− zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania, 

− zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, przechodniów 
i użytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia robót, 

− wykonanie ekranów zabezpieczających, 

− wykonanie próbnych powłok malarskich, 

− uporządkowanie miejsca robót, 

− koszt opracowania projektu niezbędnych dla prowadzenia robót rusztowań, pomostówi ekranów 
zabezpieczających. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-93/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły 

solnej. 
PN-88/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej.  
PN-82/C-81544 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia zniszczenia pokryć w wyniku 

działania czynników atmosferycznych. 
PN-93/C-81545 Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
PN-93/C-81548 Wyroby lakierowe. Przyśpieszone badanie odporności powłok 

na działanie czynników atmosferycznych (aparaty z lampami 
ksenowymi). 

PN-88/C-81556 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 
zmiennych temperatur. 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne.  

BN-87/4258-01 Wyroby ścierne. Ścierniwo z żużli pomiedziowych.  
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnia 
skorodowania i stopnia przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 
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PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb 
i podobnych produktów. Charakterystyki chropowatości powierzchni 
podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej. Wyszczególnienie i 
definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po 
obróbce strumieniowo-ściernej. 

PN-70/97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. 

PN-70/97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb. Staliwo i żeliwo. Wytyczne. 

PN-69/H-04609 Korozja metali. Terminologia. 
 Katalog metod zabezpieczenia przed korozją stalowych obiektów 

mostowych. Instytut badawczy Dróg i Mostów. Informacje,  instrukcje. 
Zeszyt 57. Warszawa 1998
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M.28.00.00. ROBOTY REMONTOWE – ROZBIÓRKA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA 
M.28.03.00  USUNIĘCIE NAWIERZCHNI MOSTOWEJ 

1.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na usunięciu nawierzchni z istniejącego ustroju niosącego. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót mostowych. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót polegających na usunięciu nawierzchni z istniejącego ustroju niosącego. 

Roboty te wykonuje się w związku z remontem istniejącego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz z określeniami podanymi w Specyfikacji DMU.00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji 
DMU.00.00.00 „Wymagania Ogólne”.  

2.  Materiały 

Materiały wbudowane nie występują. 

Usuwanymi warstwami nawierzchni są: 

1.4.74. warstwa ścieralna betonu asfaltowego średnioziarnistego 

1.4.75. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego średnioziarnistego,  

1.4.76. asfalt piaskowy, 

1.4.77. beton ochronny izolacji o nieustalonej klasie, dozbrajany siatką  stalową. 

Średnia grubość usuwanych warstw nawierzchni podlega uściśleniu w trakcie prowadzenia 
robót rozbiórkowych. 

Materiał z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. 

3.  Sprzęt 

Sprzęt do wykonywania robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w Projekcie 
organizacji robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 

W związku z prowadzeniem robót na obiektach poddawanych remontowi zastosowany sprzęt 
nie może powodować uszkodzeń nie rozbieranych elementów. Nie dotyczy to izolacji ustroju niosącego, 
która na remontowanym obiekcie podlega usunięciu.  

4.  Transport 

Materiały z rozbiórki mają być usunięte z placu budowy do miejsca składowania i utylizacji za 
pomocą dowolnych srodków transportowych zaakceptowanych przez Inżyniera. 
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5.  Wykonanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu technologii  i 
organizacji robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera. 

Założona technologia usunięcia nawierzchni musi spełniać następujące warunki: 

1.4.78. zapewnienie usunięcia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni, 

1.4.79. gwarancje nie powodowania uszkodzeń jakichkolwiek elementów istniejącego obiektu 
mostowego nie podlegających rozbiórce. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu 
nawierzchni muszą być odwiezione w miejsce składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów 
rozbiórki na przyległy teren. Miejsce składowania pozyska Wykonawca na własny koszt. 

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu na drodze lub linii kolejowej, względnie cieku wodnym pod obiektem, na którym 
prowadzone są roboty.  

6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzeniu podlega zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez 
Inżyniera projektem technologii i organizacji robót. 

7.  Odbiór robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi  końcowemu na podstawie 
stwierdzenia zgodności zakresu wykonanych robót z zakresem określonym w Rysunkach oraz 
stwierdzenia całkowitego oczyszczenia obiektu z gruzu powstałego z rozbiórki.  

8.  Zakres rzeczowy robót 

Wykonanie robót objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 

1.4.80. opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robót i uzgodnienie go przez Inżyniera, 

1.4.81. zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników dla wykonania robót, 

1.4.82. usunięcie wszystkich warstw nawierzchni, 

1.4.83. odwóz urobku z rozbiórki na składowisko oraz jego składowanie lub utylizacja, 

1.4.84. oczyszczenie miejsca pracy.  

Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy. 

9. Przepisy związane 

Nie występują.  
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M.28.03.01 ROZBIÓRKA IZOLACJI USTROJU NIOSĄCEGO 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na usunięciu izolacji z istniejącego ustroju niosącego. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
mostowych. 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacji 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
Wykonanie robót polegających na usunięciu izolacji z istniejącego ustroju niosącego.  

Roboty te wykonuje się w związku z przebudową lub całkowitą rozbiórką istniejącego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.  

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały wbudowane nie występują.  

Usuwana istniejąca izolacja jest izolacją papową lub izolacją na tkaninach technicznych..  

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Doboru sprzętu do usuwania izolacji dokona Wykonawca w projekcie technologii i organizacji robót i 
uzgodni go z Inżynierem.  
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W związku z prowadzeniem robót na podlegającym modernizacji obiekcie stosowany sprzęt nie może 
powodować uszkodzeń nie rozbieranych elementów obiektu mostowego.  

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Materiały z rozbiórki mają być zabrane z placu budowy do miejsca składowania. Wybór miejsca 
składowania należy do obowiązku Wykonawcy.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

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

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie Projektu technologii i organizacji 
robót, który podlega zaakceptowaniu przez Inżyniera.  

Założona technologia usuwania izolacji musi zapewnić całkowite usunięcie wszystkich warstw izolacji 
łącznie z materiałem gruntującym. 

Ewentualne przygotowanie powierzchni betonu po usunięciu z niej izolacji do nałożenia na nią betonu lub 
preparatu do napraw betonu objęte jest odrębnymi Specyfikacjami. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed 
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robót. Wszystkie produkty powstałe przy usuwaniu izolacji 
muszą być odwiezione na składowisko odpadów. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktów rozbiórki na 
przyległy teren.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Sprawdzeniu podlegają: 
− zgodność sposobu prowadzenia robót z zaakceptowanym przez Inżyniera Projektem technologii i 

organizacji robót, 
− wizualna ocena stanu powierzchni betonu pod izolacją po jej oczyszczeniu (beton na całej 

powierzchni winien mieć swoja naturalna barwę; niedopuszczalne są ciemne plamy świadczące o 
nieusunięciu resztek lepiku). 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) powierzchni usuwanej izolacji. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają tylko odbiorowi końcowemu, na podstawie stwierdzenia 
zgodności wykonanego zakresu robót z zakresem przewidzianym w Dokumentacji Projektowej,  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
− zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników dla wykonania robót, 
− usunięcie izolacji wraz z materiałem gruntującym, 
− odwóz urobku na składowisko odpadów i koszt jego składowania lub utylizacji, 
− oczyszczenie miejsca pracy. 

Urobek z rozbiórki jest własnością Wykonawcy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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M.28.05.05 ROZBIÓRKA BALUSTRAD STALOWYCH 

1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką istniejących balustrad na obiektach mostowych. 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji 

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

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
rozbiórkę istniejących balustrad na obiektach mostowych.  

Rozbierane balustrady podlegają odwozowi w miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z 
określeniami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
Specyfikacji. DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Materiały wbudowane nie występują. 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

3.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

4.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 

Odwóz zdemontowanych balustrad dowolnymi środkami transportowymi na plac składowy Wykonawcy.  

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

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

5.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

Roboty ujęte w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
− odłączenie istniejącej balustrady od betonu, 
− pocięcie demontowanych balustrad na elementy o długości dostosowanej do możliwości transportu, 
− odwóz zdemontowanej poręczy w miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

W przypadku, gdy rozebrane balustrady umocowane są w elementach betonowych podlegających 
rozbiórce, w celu odłączenia słupków poręczy od betonu należy uprzednio rozkuć istniejący beton wokół 
zamocowań słupków. 

W przypadku, gdy rozbierane poręcze umocowane są w elementach betonowych nie podlegających 
rozbiórce, słupki należy odciąć na głębokości 2 cm poniżej powierzchni betonu. Konieczne jest więc przy 
tym wykucie lokalnej wnęki w betonie, którą po rozbiórce poręczy należy wypełnić preparatem do napraw 
betonu zgodnie ze Specyfikacją. M.24.01.01. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2.  Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola obejmuje: 
− sprawdzenie zakresu robót, 
− sprawdzenie prawidłowości odłączenia poręczy od betonu, 
− prawidłowość wypełnienia ewentualnych lokalnych wnęk zgodnie z pkt. 5 niniejszej Specyfikacji. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) rozebranej balustrady. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2.  Szczegółowe zasady odbioru robót 

Przewiduje się dokonanie odbioru końcowego polegającego na stwierdzeniu wykonania całości zakresu 
robót oraz zachowania warunków podanych w pkt.6. niniejszej Specyfikacji.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

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

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa uwzględnia: 
− koszt urządzeń pomocniczych zapewniających bezpieczeństwo pracy przy prowadzeniu robót 

rozbiórkowych oraz bezpieczeństwo użytkowników tras komunikacyjnych w obrębie prowadzenia 
prac rozbiórkowych, 

− rozbiórka elementów, 
− pocięcie demontowanej balustrady na elementy transportowe, 
− odwóz rozebranych elementów na składowisko Wykonawcy, 
− oczyszczenie miejsca pracy.  

Rozbierane elementy balustrad stanowią własność Wykonawcy. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują.  
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D.07.05.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

D.07.05.01. BARIERY OCHRONNE STALOWE 
 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem barier ochronnych stalowych SP-06.   

 

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 związanych z wykonaniem 
barier ochronnych stalowych:  

 SP-06, o rozstawie słupków 2 m, odcinków początkowych i końcowych, 
zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica 
wykonana z profilowanej taśmy stalowej.  

 

1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawędzi jezdni, korony drogi lub obiektu 
mostowego, przeciwdziałająca niebezpiecznym następstwom zjechania z drogi lub je ograniczająca. 

 

1.4.3. Bariera dzieląca - bariera ochronna umieszczona na pasie dzielącym drogi dwujezdniowej lub 
bocznym pasie dzielącym, przeciwdziałająca przejechaniu pojazdy na drugą jezdnię. 

 

1.4.4. Bariera wysięgnikowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupków za 
pośrednictwem wysięgników zapewniających odstęp między słupkiem a prowadnicą co najmniej 250 
mm. 
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1.4.5. 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. 

 

1.4.6. 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. 

 

1.4.7. Przekładka - element bariery, wykonany zwykle z rury (okrągłej, prostokątnej) lub kształtownika 
stalowego (np. z ceownika, dwuteownika) o szerokości 100 ÷ 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. 

 

1.4.8. 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 ÷ 0,4 mm, co 
zapewnia dużą podatność prowadnicy bariery w pierwszej fazie kolizji oraz dość łagodnie obciąża słupki 
siłami od nadjeżdżającego pojazdu.  
1.4.9. Bariera osłonowa - bariera ochronna umieszczona między jezdnią a obiektami lub przeszkodami 

stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 
 
1.4.10. Bariera bezprzekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest bezpośrednio do 

słupków. 
 
1.4.11. 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. 
 

 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania  dotyczące  robót podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt  2. 

 

2.2. Materiały do wykonania barier 
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Zgodnie  Dokumentacją Projektową należy wykonać następujące bariery ochronne stalowe: 
 SP-06,  

odpowiadające wymaganiom podanym w “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - 
GDDP, Warszawa, maj 1994. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu barier stalowych ochronnych, według zasad niniejszej ST są: 
 prowadnica (profilowana taśma stalowa), 
 słupek, 
 wysięgnik, 
 przekładka, 
 wspornik, 

- łączniki ukośne, 
- obejmy słupka,  
- pas profilowy, 
w zależności od typu zastosowanej bariery. 

Na barierach skrajnych - zgodnie z Dokumentacją Projektową, będą zastosowane elementy odblaskowe 
U-1c: 

 korpus elementu odblaskowego z odpowiednio wyprofilowanej blachy stalowej ocynkowanej # 2 mm, 
 element odblaskowy z folii odblaskowej lub element z tworzywa o charakterze odblaskowym, o barwie 

zgodnej z “Instrukcją o znakach drogowych pionowych”. 

2.2.1. Prowadnica 

 

Profilowana taśma stalowa na prowadnice drogowych barier ochronnych powinna odpowiadać normie 
PN-H-93461/15. 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów prowadnic: 
 dla długości całkowitej ± 5 mm, 
 dla długości czynnej ±2 mm, 
 dla szerokości ± 4 mm, 
 dla głębokości tłoczeń ± 3 mm. 

 

Powierzchnia prowadnic powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 
antykorozyjnej. 

 

2.2.2. Słupki barier ochronnych 

 

Jako słupki do barier można stosować: 
 dwuteownik, IPE 100 i 140 wg normy PN-91/H-93419, 
 ceownik gięty na zimno, [100 i 140 wg normy PN-73/H-93460/03]   

w zależności od rodzaju bariery. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. 

Kształtowniki  powinny   być  ze  stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg PN-88/H-
84020 lub innej uzgodnionej stali i normy. 

 

Tablica 1 Podstawowe własności kształtowników wg PN-88/H-84020 

 

 Stal Granica plastyczności, minimum 
dla słupków, MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie  

dla słupków, MPa 
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 St3W 195 340 ÷ 490 

 St4W 225 400 ÷ 550 

 

 

2.2.3. Elementy montażowe i połączeniowe 

 

Elementy montażowe barier - przekładki, wsporniki, łączniki ukośne, śruby, nakrętki itp. powinny być 
zgodne z ofertą producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, 
rodzaju materiałów i powinny być zabezpieczone przed korozją. 

2.2.4. Elementy końcowe barier stalowych 

 

Odcinki początkowe i końcowe barier powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 
“Katalogiem drogowych barier ochronnych” w zakresie: 

 odcinki początkowe i końcowe barier skrajnych długości 8 m i 12, wg Karty “Katalogu” 08.01. 
 odcinki początkowe i końcowe barier dzielących długości 8 m, 12 m, 16 m, wg Karty “Katalogu” 

08.02. 
 odcinki początkowe i końcowe barier skrajnych i dzielących długości 4 m, wg Karty 08.03 

2.2.5. Połączenie bariery mostowej z drogową 

 

Połączenie barier stalowych ustawianych na obiektach mostowych z barierami na drodze należy 
wykonywać zgodnie z Dokumentacją projektową oraz “Katalogiem elementów powtarzalnych, K06, 
Obiekty mostowe”. 

 

2.3. Ochrona antykorozyjna 
 

Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery przed korozją ustala producent w taki sposób, 
aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 ÷ 
5 lat w warunkach środowiskowych o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających 
danych minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

 

2.4. Materiały do stosowania 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 dokumentacji projektowej, 
SST lub określone przez Wykonawcę i przedstawione do akceptacji Inżyniera. Deskowanie może być 
wykonane z drewna, z częściowym użyciem materiałów drewnopochodnych 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. 
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 
drewno iglaste tartaczne i tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-D-95017, PN-B-06251, PN-D-96000 
oraz do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002, 
gwoździe wg BN-87/5028-12, 
śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82101, PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i 
PN-M-82010, 
formy z blachy stalowej wg BN-73/9081-02, 
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płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11, 
sklejka wodoodporna zgodna z wymaganiami określonymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi 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. 
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5” i powinien 
spełniać wymagania PN-B-19701. 
Kruszywo do betonu (piasek, grys, żwir, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo 
łamane) powinny spełniać wymagania PN-B-06712.   Woda powinna być odmiany „1” i 
spełniać wymagania PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to dokumentacja projektowa, 
ST lub wskazania Inżyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczących rodzaju domieszek, ich 
dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spełniać 
wymagania PN-B-23010. 
Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje je dokumentacja projektowa lub ST. Pręty 
zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. 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. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 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. 

 

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 połączeniowe można 
składować w pojemnikach handlowych producenta. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne  wymagania   dotyczące  sprzętu  podano  w  ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania barier  
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Montaż barier wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego  sprzętu: 
 zestawy sprzętu specjalistycznego do montażu barier, 
 wibratory do pogrążania słupków w grunt, 
 wiertnice do wykonywania otworów pod słupki, 
 drobne narzędzia do montażu 

oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

 

4.2. Transport barier 

 

Transport konstrukcji barier stalowych może się odbywać dowolnymi środkami transportu. Elementy 
konstrukcji barier nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Elementy śliskie (szczególnie 
pasy profilowane) przewozić należy w opakowaniach tj,. na paletach w wiązkach lub opakowaniach 
specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych 
producenta. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonania robót 
 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Przed wykonaniem właściwych robót należy zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać następujące 
roboty przygotowawcze: 

 wytyczyć trasę bariery, 
 ustalić lokalizację słupków, 
 określić wysokość prowadnicy bariery, 
 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery, 
 ustalić ew. miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 
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5.2.2. Osadzanie słupków 

 

Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

Słupki mogą być: 
 wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami, 
 osadzane w fundamentach betonowych, 
 osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: 
 odchylenie od pionu ± 1%, 
 odchyłka w wysokości słupka ± 2 cm, 
 odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ± 2 cm, 
 odchyłka w odległości między słupkami ± 11 mm. 

 

5.2.3. Montaż bariery 

 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżyniera. 

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. 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe: czerwone - po prawej stronie jezdni, białe 
- po lewej stronie jezdni. Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być 
zgodne z ustaleniami “Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych” - GDDP, maj 1994. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DMU.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 Inżyniera, 
 zaświadczenia o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy PN i BN, zgodnie z pkt 2.2.1. i 2.2.2, 
 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. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość prowadnicy nad terenem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt 2 i katalogiem (informacją) 
producenta barier, 

c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt 5.2.2., 

d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z pkt 5.2.3., 

e) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z pkt 5.2.3. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką  obmiarową  jest: 

 
 1 m  bariery o rozstawie słupków 2 m,  

  
 

1 m  (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8. 

 

 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST DMU.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt  
9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena jednostek obmiarowych - wymienionych w pkt 7 obejmuje: 
 prace pomiarowe  i  roboty przygotowawcze 
 dostarczenie materiałów, 
 osadzenie słupków bariery, 
 montaż barier odpowiedniego typu - wymienionego w pkt 7, wraz z umocowaniem elementów 

odblaskowych, 
 regulacja wysokości bariery, 
 wykonanie odcinków początkowych i końcowych, dla odpowiedniego typu barier,  
 wykonanie elementów połączeniowych między barierą mostową, 

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

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

1.  PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

2.  PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

3.  PN-91/H-93410 Stal. Dwuteowniki równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

4.  PN-73/H-93460/03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. Ceowniki równoramienne  ze  
stali  węglowej  zwykłej  jakości o Rm do 490 MPa 

5. PN-78/H-93461/28 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne. 

10.2. Inne dokumenty 

 

6. “Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych”, GDDP, maj 1994 

7. “Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej (autostrady i drogi ekspresowe), WPD-1, 
GDDP, 1995 

8. L.Mikołajków: “Drogowe bariery ochronne”, WKiŁ, 1983 

9. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom 1. Zasady stosowania znaków               i 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu. (Zał. nr 1 do zarządzania Ministra Transportu                i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. poz. 120 
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D.03.01.00. ROBOTY DROGOWE UTRZYMANIOWE 

D.03.01.03. CZYSZCZENIE PRZEPUSTÓW 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych urządzeń odwadniających. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
krajowych. 

 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 
i utrzymaniem w stanie stałej drożności urządzeń odwadniających, a mianowicie: 

a) a)     ścieków przykrawężnikowych, 

b) b)    kratek wpustowych, 

c) c)     studzienek rewizyjnych i ściekowych, 

d) d)    studzienek odwadniających mostowych, 

e) e)     kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, 

f) f)      przepustów pod drogami i zjazdami, 

g) g)    udrażniania studni chłonnych, 

h) h)    wylotów sączków podłużnych i poprzecznych, 

i) i)      zbiorników odparowujących. 

 Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej drożności ma decydujące znaczenie dla właściwego 
utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed różnorodnymi uszkodzeniami. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego materiału 
zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe 
funkcjonowanie urządzenia. 

1.4.2. 1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz z określeniami podanymi w pkcie 
1.4 OST: D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”, D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”, D-03.03.01 „Sączki 
podłużne”, D-03.04.01 „Studnie chłonne”, D-03.05.01 „Zbiorniki odparowujące”, D-06.02.01 „Przepusty pod 
zjazdami”, D-06.05.01 „Sączki poprzeczne w poboczu”,  D-08.05.00 „Ścieki”. 

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

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 robót 

 Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- -       szczotek mechanicznych, 

- -       zamiatarek samobieżnych, 

- -       sprężarek powietrza, 

- -       zmywarko-zamiatarek, 

- -       ładowarek czołowych, czerpakowych i innych, 

- -       zbiorników na wodę, 

- -       wciągarek ręcznych lub mechanicznych, 

- -       pomp wysokociśnieniowych, 

- -       samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów, 

oraz przyrządów takich jak: 

- -       wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp., 

bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Preferuje się użycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek 
wyposażonych w pochłaniacze pyłów. 

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. Środki transportu 

 Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca użyje środków transportowych spełniających 
wymagania określone w pkcie 5. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Oczyszczenie ścieków przykrawężnikowych 

 Oczyszczenie ścieków przykrawężnikowych można wykonać: 

a) a)     ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły, urządzenia do 
odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń, 
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b) b)    mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z ręcznym odspojeniem 
stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”. 

 Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne 
zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp. 

 Usunięte zanieczyszczenia należy załadować na dowolne środki transportowe i wywieźć na składowisko 
odpadów. 

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek 

 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw.  sztyc i dłut,  a 
po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona oczyszczenia studzienek ściekowych aż do spodu osadników. 

 Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy użyciu łopat i szufli do wyciągania osadu z 
osadników wpustów ulicznych lub przy użyciu samochodów specjalnych próżniowo-ssących, przystosowanych do 
czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym 
przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione 
poprzez kanały. 

 Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, metodami podanymi w 
pkcie 5.5, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń. 

 Wydobyte zanieczyszczenia należy ładować do: 

a) a)     dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów, 

b) b)    pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli nieczystości po 
długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 

i wywieźć je na składowisko odpadów. 

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych 

 Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych można wykonać ręcznie za pomocą cienkich 
zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za pomocą wody pod ciśnieniem, tak aby zapewnić swobodny 
odpływ wody z jezdni mostu. 

5.5. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików 

 Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików za pomocą 
przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral 
kanałowych, skręcanych żerdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za pomocą specjalnych 
samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego czyszczenia przewodów. 

5.6. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami 

 Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami należy oczyścić z namułu, roślinności, liści lub innych 
zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za pomocą łopat, szpadli, siekier itp. Drożność przewodów 
rurowych należy zapewnić przy użyciu sprzętu wymienionego w pkt 5.5. 

 Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem transportu na składowisko 
odpadów. 

5.7. Udrożnienie studni chłonnych 

 Udrożnienie studni chłonnych należy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu łopat lub ładowarek 
czerpakowych z zastosowaniem wciągarek, przez usunięcie najwyższej warstwy z piasku, zamulonej 
nagromadzonym osadem i namułem oraz zastąpienie jej nową warstwą z grubego piasku (i ew. z wymianą warstwy 
pośredniej i najniższej, jeśli zostały zanieczyszczone lub naruszone przy udrożnieniu), zgodnie z zasadami 
określonymi w OST D-03.04.01 „Studnie chłonne”. 

 Wybrany osad lub zużyty materiał filtracyjny należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na 
składowisko odpadów. 
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5.8. Oczyszczenie wylotów sączków podłużnych i poprzecznych 

  

5.8. Oczyszczenie wylotów sączków podłużnych i poprzecznych 

 Oczyszczenie polega na odkryciu wylotów sączków przez wycinkę roślinności, darniny lub innych 
zanieczyszczeń zgromadzonych przy wylotach. 

 Przy sączkach podłużnych, należy ręcznie oczyścić kratkę wylotową cienkimi zaostrzonymi 
narzędziami i wybrać, z wnętrza końcowego odcinka rurociągu drenarskiego, nagromadzone 
zanieczyszczenia. 

 Przy większej ilości usuniętych zanieczyszczeń należy je wywieźć dowolnym środkiem transportu 
na składowisko. 

5.9. Oczyszczenie zbiorników odparowujących 

 Oczyszczenie zbiorników odparowujących polega na wykonaniu następujących robót: 

-       usunięciu z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności, 

-       zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika, 

-       zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak śmieci, liście itp. 

 Powyższe roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu ładowarek, koparek 
lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko 
odpadów. 

5.10. Składowiska odpadów 

 Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na: 

-       wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

-       składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe 
władze ochrony środowiska. 

 Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone w SST  i  zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

 Jeśli Inżynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu 
oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki sposób, aby 
spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano 
lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych  i powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania 
urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 

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 oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla 
oczyszczenia: 
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a)     ścieków przykrawężnikowych - m (metr), 

b)    kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i 
studzienki, 

c)     kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików - m (metr), 

d)    przepustów - m (metr), 

e)     studni chłonnych - szt. (sztuka), 

f)      wylotów sączków - szt. (sztuka), 

g)    zbiornika odparowującego - m2 (metr kwadratowy). 

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, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 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 jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje: 

-       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-       oznakowanie robót, 

-       dostawę i pracę sprzętu do robót, 

-       oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 

-       zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

-       odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 

-       kontrolę i pomiary. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 

 Przy sączkach podłużnych, należy ręcznie oczyścić kratkę wylotową cienkimi zaostrzonymi 
narzędziami i wybrać, z wnętrza końcowego odcinka rurociągu drenarskiego, nagromadzone 
zanieczyszczenia. 

 Przy większej ilości usuniętych zanieczyszczeń należy je wywieźć dowolnym środkiem transportu 
na składowisko. 

5.9. Oczyszczenie zbiorników odparowujących 

 Oczyszczenie zbiorników odparowujących polega na wykonaniu następujących robót: 

-       usunięciu z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności, 

-       zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika, 

-       zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak śmieci, liście itp. 

 Powyższe roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu ładowarek, koparek 
lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia należy wywieźć dowolnym środkiem transportu na składowisko 
odpadów. 
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5.10. Składowiska odpadów 

 Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na: 

-       wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 

-       składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe 
władze ochrony środowiska. 

 Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone w SST  i  zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

 Jeśli Inżynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu 
oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki sposób, aby 
spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano 
lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych  i powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ciągłą kontrolę poprawności oczyszczania 
urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 5. 

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 oczyszczenia poszczególnych urządzeń odwadniających jest dla 
oczyszczenia: 

a)     ścieków przykrawężnikowych - m (metr), 

b)    kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych - szt. (sztuka) oczyszczonej kratki i 
studzienki, 

c)     kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików - m (metr), 

d)    przepustów - m (metr), 

e)     studni chłonnych - szt. (sztuka), 

f)      wylotów sączków - szt. (sztuka), 

g)    zbiornika odparowującego - m2 (metr kwadratowy). 

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, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 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. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje: 

-       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

-       oznakowanie robót, 

-       dostawę i pracę sprzętu do robót, 

-       oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 

-       zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 

-       odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 

-       kontrolę i pomiary. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 NIE WYSTĘPUJĄ. 
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